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Açılış Konuşması 
Değerli katılımcılar,  
 
Eğitim Araştırmaları Birliği Derneği'nin (EAB) düzenlemiş olduğu İkinci Uluslararası Eğitim Araştırmaları 
Kongresi'nin açılış konuşmasını dernek adına yapmaktan dolayı büyük onur duymaktayım. Bu yıl konusu " 
Sosyal Girişimcilik, Demokratik Katılım ve Eğitim Araştırmaları" olarak belirlenen kongremize 32 farklı 
ülkeden delege katılıyor olması ve önümüzdeki üç gün içerisinde 315 çalışmanın kongremizde sunulacak olması 
da beni ayrıca gururlandırmaktadır. 
 
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü, Dünya Eğitim 
Araştırmaları Birliği, Avrupa Eğitim Araştırmaları Birliği ve Çanakkale Onsekiz Mart University'nin 
katkılarıyla bugün Türkiye'de ikincisini düzenliyor olduğumuz Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi'ne 
katılmak amacıyla gelmiş olduğunuz Türkiye'nin Antalya kentinde sizleri misafir ediyor olmaktan dolayı 
büyük mutluluk duyuyoruz. 
 
 Farklı ülkelerden gelerek şu anda aramızda bulunan bilim kurulu üyelerine ve delegelere de içten bir 
teşekkürü borç biliyorum. Oturumlara katılmak için çok istekli olduğunuzun farkındayım. Ancak, umuyorum 
ki bu süre zarfında, ödüllü modern marinasıyla, dar kıvrımlı sokaklara sahip büyüleyici Kaleci Mahallesiyle, 
palmiyelerin eşlik ettiği modern caddeleriyle muhteşem bir kentimiz olan Antalya'nın da tadını çıkartmayı 
ihmal etmezsiniz. Genel olarak, Türkiye tarihi eserler bakımından oldukça zengin bir ülke ve Antalya da bu 
zenginlikten fazlasıyla nasibini almış bir kent. Kaş İlçesi'nde bulunan Noel Baba'nın mezarını ziyaret 
edebileceiğiniz gibi, günümüze kadar oldukça iyi korunmuş tiyatro, bazilika ve su kemerlerine sahip Aspendos 
Antik Kenti'ni de gezebilirsiniz.  Bu bahsettiğim yerler, Antalya şehir merkezi'ne yakın birçok tarihi alandan 
sadece iki tanesidir ve bu yörede çok daha fazlası vardır. 
 
EAB, Dünya Eğitim Araştırmaları Birliği Derneği (WERA) 'nin kurucu üyesidir. 27 ulusal, bölgesel ve 
uluslararası uzmanlığa sahip araştırma derneklerini bünyesinde barındıran WERA, dünya çapındaki eğitim 
araştırmalarını bilimsel ve akademik bir yaklaşımla ele alarak, kamu yararına hizmet etmeyi hedefleyen bir 
kuruluştur. EAB, aynı zamanda IJER (International Journal of Educational Research/Uluslararası Eğitim 
Araştırmaları Dergisi) ve IJRTE (International Journal of Research in Teacher Education/Uluslararası 
Öğretmen Eğitiminde Araştırmalar Dergisi) adlı iki dergi yayınlamaktadır. Bu dergilerin ilk sayılarının 
yayınlanmasında son aşamaya gelinmiş olup, önümüzdeki günlerde iki derginin de ilk sayılarını internet 
üzerinden takip edebileceksiniz. Geçen yıl ki kongremizin elektronik kitabına ana sayfamızdan erişebilirsiniz. 
  
Bugün aramızda dört davetli konuşmacı bulunmaktadır: Avrupa Eğitim Araştırmaları Birliği Derneği Başkanı 
Prof. Dr. Lejf Moos, Illinois University'nden Prof. Dr. Liora Bresler, Gazi University'nden Prof. Dr. Mustafa 
Safran ve Almanya Würtzburg University'nden Prof.Dr. Winfried Böhm. Kendilerine tekrar teşekkür ediyor 
ve hoşgeldiniz diyorum. 
 
Konuşmamı tamamlamadan önce kongre bilim ve danışma kurulu üyelerine ve delegelere tam destek ve 
katkıları için minnettarlığımı bildirmek istiyorum.  Düzenleme Kurulu üyeleri Mustafa Yunus Eryaman, Necati 
Cerrahoğlu, İlke Evin Gencel, Mehmet Durdu Karslı'ya ve bu kongrenin başarıyla düzenlenmesinde emeği 
geçen özellikle Çanakkale Onsekiz Mart University Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü 
öğretim elemanlarına ayrı ayrı teşekkür ederim. 
 
Her yıl bizleri bir araya getiren bu bilimsel toplantılar sayesinde ülkeler arasında yapıcı, üretken bir diyalog 
ortamı oluşmakta, böylece farklı ülkelerden gelen araştırmacıların birbiriyle kaynaşarak yararlı  iletişim 
kurmaları için çok değerli bir fırsat doğmaktadır. 
 
Tüm katılımcılarımıza yararlı ve üretken bir kongre dileyerek 2. Uluslararsı Eğitim Araştırmaları Kongresi'ni 
açıyorum. Önümüzdeki yıl, "Hayat Boyu Öğrenme ve Yaygın Eğitim" teması ile üçüncüsünü düzenleyeceğimiz 
Eğitim Araştırmaları Kongremiz için hepinizi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kentinde görmeyi 
umuyorum. 
 
Teşekkürler  
29 Nisan 2010, Antalya, Türkiye 
Prof. Dr. Dinçay Köksal, EAB Başkanı  
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Welcoming and opening speech 

Distinguished delegates and guests, 
 
 It is with great pleasure that I speak on behalf of Educational Research Association (EAB) in the opening 
session of the Second International Congress of Educational Research. It is with equal pleasure that I note 
the attendance of delegates from 32 countries and 315 papers will be presented in three days. This year the 
theme of the congress is “Social Entrepreneurship, Democratic Participation and Educational Research.”  
We are delighted and honoured to host this 2nd International Congress of Educational Research in 
Turkey in collaboration with General Directorate of Teacher Education and Development of Ministry of 
Education, World Educational Research Association, European Educational Research Association and 
Çanakkale Onsekiz Mart University, today and to welcome you to Antalya, Turkey. 
 
I wish to extend a warm welcome to fellow delegates from the various countries. I realize that you are fully 
dedicated to the sessions that will follow but I do hope you will also take time to enjoy fascinating Antalya 
with its award winning modern marina, through the enchanting narrow winding streets of the old quarter 
(Kaleci) or along the modern Palm Lined boulevards. In general, Turkey is a country rich in historical 
sights and Antalya is no exception to this rule, you can visit the birthplace of Santa Clause in Kas, or the 
ancient city of Aspendos with its well preserved Theater, Basilica and Aquaducts are but two historical 
sights within a stones throw of the city but there are many more. 
 
EAB is a founding member of the World Education Research Association (WERA). With 27 national, 
regional, and international specialty research associations, WERA aims to advance education research as 
a scientific and scholarly field world-wide to serve the public good.  EAB also publishes two international 
research journals: International Journal of Educational Researchers and International Journal of Research 
in Teacher Education. 
 
I am pleased to note that we have four keynote speakers: Prof. Dr. Lejf Moos, the president of EERA, 
Prof. Dr. Liora Bresler from University of Illinois, USA, Prof. Dr. Mustafa Safran from Gazi University, 
Turkey and Prof.Dr. Winfried Böhm from University of Würtzburg, Germany. 
 
I wish to thank members of the Organizing Committee- Assist. Prof. Dr. Mustafa Yunus Eryaman, Assist. 
Prof. Dr .Necati Cerrahoğlu, Prof. Dr. Mehmet Durdu Karslı, Assist. Prof. Dr. İlke Evin Gencel, and all 
those who have contributed their untiring effort in making this Congress a success –especially the 
academic staff of the Department of Instructional Technologies and Computer at Education of Faculty of 
Çanakkale Onsekiz Mart University and chair of the divisions and all referees. 
 
I also would like to express my special thanks to the members of the Ministry of National Education, , 
Mehmet Daniş and Mujdat Kuşku-Deputies of Çanakkale, Abdulkadir Atalık-Governor of Çanakkale, 
Prof. Dr. Ali Akdemir - Rector of Çanakkale Onsekiz Mart University for their invaluable support and 
cooperation. These annual gatherings enable the building of a productive dialogue between countries and 
they also provide an invaluable opportunity for networking and fruitful contacts between researchers. 
 
In closing, I wish to express my gratitude to all delegates for their full cooperation and contribution to this 
congress. I wish the participants a very fruitful and productive congress and with that, I declare the 2nd 
International Congress of Educational Research in Turkey open, hoping to see you in Girne, Turkish 
Republic of Northern Cyprus next year in the third congress, the theme of which is “Lifelong Learning 
and Informal Education”.   
 
Thank You 
 
29 April 2010, Antalya, Turkey  
Prof. Dr. Dinçay Köksal, The President of EAB  
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Saygıdeğer Katılımcılar, Değerli Konuklar,  

Eğitim ve Eğitim ile ilgili araştırmalar BM, AB, UNESCO, INASED, EERA, WERA vb. uluslar arası 
örgütler tarafından öncelikli olarak desteklenmekte ve 21. yüzyılda küresel ve yerel sorunların 
çözümünde anahtar rolü oynamaktadır. ABD ve Avrupa’da geçtiğimiz yüzyılda kurulan Eğitim 
Araştırmaları Birlikleri benzeri Sivil Toplum Kuruluşları Türkiye’de çok yaygın değildir. Sınırlı kamu 
kaynaklarının fon kullanımında zorlandığı günümüzde, gönüllü kuruluşlar büyük sorumluluklar 
üstlenmek durumundadır. 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öncülüğünde çeşitli üniversitelerden genç, dinamik ve alanlarında 
yetkin akademisyenler tarafından kurulan Eğitim Araştırmaları Birliği (EAB), bilimsel ve sosyal 
araştırmalar yapmaktadır. 20 Avrupa ülkesinin katılımı ile 1994 yılında kurulan Avrupa Eğitim 
Araştırmaları Birliğine (European Educational Research Association “EERA”) üyelik başvurusu kabul 
edilen ve Dünya Eğitim Araştırmaları Birliği (World Education Research Association “WERA”) kurucu 
üyeleri arasında yer alan EAB, Türkiye’yi uluslararası arenada eğitim alanında temsil eden en yetkin sivil 
toplum kuruluşudur.  

EAB kuruluş  bildirgesinde bildirildiği gibi; ideolojik yaklaşımlardan uzak, tamamen bilimsel konuları 
kendisine ilgi alanı olarak belirlemiş, yerel – bölgesel – ulusal – küresel sorunların çözümünde eğitimi ve 
eğitim araştırmalarını anahtar olarak gören akademik bir sivil toplum yapılanmasıdır. Bu vizyon ile yola 
çıkan EAB, küresel ve ulusal sorunlara teorik yaklaşımlar sergilerken, bölgesel ve yerel sorunlara da 
duyarlı davranmaktadır. Bu duyarlılığını düzenlemiş olduğu kongrelerle göstermenin ötesinde, ilerleyen 
süreçte farklı programların kendine özgü bilimsel dergileri ile araştırmacılara özel platformlar sunmak 
arzusundadır.  

"2. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi" Uluslararası Eğitimciler Birliği (INASED), 
Dünya Eğitim Araştırmaları Birliği (WERA), Avrupa Eğitim Araştırmaları Birliği (EERA) ve 
Uluslararası Nitel Araştırmalar Birliği (IAQI) tarafından bilimsel anlamda desteklenmektedir. Kongre 
organizasyonunun Antalya’da gerçekleştirilmesinde emek sarf eden tüm üyelere ve katılımcılara 
şükranlarımızı sunuyoruz.  

Kongre organizasyonunu hazırlık aşamasından itibaren destekleyen Milli Eğitim Bakanlığına teşekkür 
ederiz. Kar amacı gütmeyen ve kamu yararına göre çalışan EAB, eğitim alanında dünya ile entegrasyonu 
hedefleyen, bu anlamda uluslararası arenada en yetkin akademisyenleri kongrelerine davet ederek 
bilimsel açılımların ve yeni yaklaşımların ülkemizde tartışılmasını hedeflemektedir. Bu anlamda 2. 
kongrede amaçladığımız hedeflere ulaşmış olmayı ve üretken bir çalışma platformu oluşturmayı 
umuyoruz.  

Tüm konuklarımıza Antalya’da esenlikler dilerken, 2011’de Girne’de buluşmayı diliyor,  kongremizin 
bizleri hedeflerimiz doğrultusunda daha da ileriye götüreceğine inanıyoruz.. 

Saygılarımızla, 

 

Dr. Mustafa Yunus ERYAMAN                                   Dr. Necati CERRAHOĞLU 

  Düzenleme Kurulu Eş Başkanı                                 Düzenleme Kurulu Eş Başkanı 

         EAB Başkan Vekili                                                        EAB Genel Sekreteri 
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Dear Congress Participants and Guests; 

Educational research studies, which have been playing a key role in the solution of local and global 
problems of 21st century, are primarily supported by international organizations like UN, EU, UNESCO, 
INASED, EERA, WERA etc. Non Governmental Organizations (NGOs) similar like Educational 
Research Associations, which were established in the previous century in US and Europe, are not common 
in Turkey. NGOs shall take on more responsibilities these days when limited public reserves have been 
forced to supply funds.   

Educational Research Association (EAB), which was established under the leadership of Çanakkale 
Onsekiz Mart University by young, dynamic and specialist academicians who are competent on their 
fields from different universities, has been making significant contribution to the field of education and 
social sciences. EAB’s application for membership to European Educational Research Association 
“EERA” which was established with the participation of 20 European countries in 1994, is accepted. EAB 
which is one of the founder members of World Education Research Association “WERA” is the most 
competent NGO representing Turkey in education field in international arena. 

EAB is an academic NGO which aims to make a scientific contribution to the academia without the effect 
of ideological approaches as declared in the foundation charter. EAB defines education and educational 
researches as a key for solutions to local – regional – national – global problems. Starting off this vision, 
EAB has been developing theoretical and practical approaches to global and national problems in the 
meanwhile acting sensible to regional and local problems.  

“Second International Congress of Educational Research” is supported and sponsored by the 
International Association of Educators (INASED), World Education Research Association (WERA), 
European Educational Research Association (EERA) and International Association of Qualitative Inquiry 
(IAQI). We are appreciating all the effort by all members and participants to the realization of congress 
organization in Antalya.  

We are thankful to Ministry of National Education which has supported organization of the congress 
since the preparation stage.  

We are wishing the best to all our guests in Antalya and hoping to meet again in Girne at 2011. We believe 
that our congress will take us further through our aims. 

Sincerely; 

 

Dr. Mustafa Yunus ERYAMAN                              Dr. Necati CERRAHOĞLU 

Co-Chair of the Organization Committee                  Co-Chair of the Organization Commitee 

Deputy Chairman of  EAB                                               General Secretary of EAB 
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ÖZET 

Bu araştırmanın amacı, İzmir ilinin dört merkez ilçesine bağlı resmi ilköğretim okullarında 

görev yapan yönetici ve öğretmenlerin bireysel değer algılarının bazı değişkenlere göre 

incelenmesidir. 

Araştırmanın örneklemini 2008–2009 öğretim yılı İzmir ilinin Konak, Bornova, Karşıyaka ve 

Buca merkez ilçelerine bağlı resmi ilköğretim okullarında görev yapan 417 öğretmen ve 42 yönetici 

oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplamak için iki bölümden oluşan bir ölçme aracı kullanılmıştır. 

Birinci bölümde; öğretmen ve yöneticilerin bazı kişisel özelliklerini belirleyebilmek için araştırmacı 

tarafından oluşturulan Kişisel Bilgi Formu; ikinci bölümde, değer algılarını belirlemek amaçlı 

Schwartz ve diğerleri (2001) tarafından geliştirilen ve Demirutku (2007) tarafından Türkçe’ye 

uyarlaması yapılan Portre Değerler Anketi yer almıştır. 

             Araştırma sonuçlarına göre, ilköğretim okullarında görevli yönetici ve öğretmenlerin değer 

algıları güvenlik alt boyutunda, cinsiyet, görev değişkenlerine göre anlamlı farklılık göstermektedir. 

Evrenselcilik alt boyutunda ise, medeni durum değişkenine göre anlamlı farklılık görülmektedir. 

Başarı alt boyutunda, cinsiyet ve sendikaya üye olup olmama değişkenlerine göre anlamlı farklılık 

olduğu saptanmıştır. Geleneksellik alt boyutunda, öğretmen ve yöneticilerin değer algıları, cinsiyet, 

medeni hal, sendikaya üye olup olmama, üye olunan sendika ve görev değişkenlerine göre anlamlı 

farklılık göstermektedir. Hazcılık alt boyutunda ise, cinsiyet, kıdem ve hayatlarının büyük bölümünü 

geçirdikleri yerleşim yeri değişkenlerine göre anlamlı farklılık göstermektedir. Özyönelim alt boyutuna 

bakıldığında, aldıkları yöneticilik eğitimi değişkenine göre anlamlı farklılık saptanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Eğitim yönetimi, değerler, bireysel ve örgütsel değerler. 

mailto:denizaskan@gmail.com
mailto:munevver.yalcinkaya@ege.edu.tr
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ABSTRACT 

This study aims to investigate individual value perceptions of administrators and teachers 

working at the state schools in 4 central districts of İzmir in terms of some variables and to state the 

implications for the practitioners and researchers.  

The sample of the study consists of 417 teachers and 42 administrators working at public 

schools in 4 central districts of İzmir in 2008-2009 academic year. In the study, a Personal Information 

Form which was developed by the researcher herself to get information on the variables of the 

research and Portre Value Survey which was developed by Schwartz et. Al (2001) and translated into 

Turkish by Demirutku (2007) were used. 

According to the results, value perceptions of teachers and administrators working at primary 

schools showed significant difference according to gender, marital status and duty variables in the 

security dimension. Marital status and branch variables showed difference in the universalism 

dimension. Being a member of a union or not variable showed significant difference in the 

achievement dimension. Union and duty variables showed significant difference in the tradition 

dimension. Length of service and the place they spent most of their lives variables showed significant 

difference in the hedonizm dimension. Value perceptions of administrators working at primary schools 

showed significant difference according to executive training variable in the self-direction dimension. 

 Key Words: Educational administration, values, individual and organizational values.  

 

1. GİRİŞ 

Hızla değişen dünyada bazı gelişmelere uyum sağlamak için insanlarda büyük değer 

değişimleri yaşanmaktadır. Bireylerin değer değişimiyle birlikte, seçimlerinde ve yaşam tarzlarında da 

büyük değişmeler görülmektedir. Yöneticinin bu değişimlerin farkında olup, süreçlerini bu doğrultuda 

iyileştirmesi, daha sağlıklı bir örgüt oluşmasına katkı sağlayacaktır. 

Türk Dil Kurumu’na göre, değerin sözlük anlamı, nesne ve olayların, bir toplum, bir sınıf ya 

da bir insan bakımından taşıdığı önemi belirleyen niteliğidir. Değerler, genel olarak bireyin diğer 

bireylerle ilişkilerinde belirli durumları tercih etme eğilimidir (Hofstede, 1991). Değerler, toplumun 

sosyo-kültürel öğelerine anlam veren en önemli ölçütlerdir (Özensel, 2003). Kişiye ve gruba yararlı 

olan, kişi ve grup için istenilen ve beğenilen her şey değerdir (Fichter, 1990; Özensel, 2003). Hem 

birey hem de örgüt için hayata bakışta ve amaç belirlemede bu kadar önem taşıyan değerlerin oluşması 

çok uzun zaman almaktadır. 
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1.1 Problem Durumu    
 

Farklı değer tanımlarından da anlaşılabileceği gibi, bireylerin, yaşamın her aşamasında 

yaptıkları seçimlerde rol oynayan değerlerinin farkında olmaları, onları içinde bulundukları örgütte 

daha sağlıklı ve daha verimli bireyler olmalarını sağlar. Bir birey, yaptığı her seçim gibi, bir örgüte 

dahil olurken, kendi değerlerinin farkında olmasının yanı sıra, örgütün misyon, vizyon ve değerlerinin 

de farkında olup, bu değerlerin kendi değerleriyle ne kadar örtüştüğünü göz önünde bulundurmalıdır. 

Bu bağlamda önemli olan, yöneticinin değişimleri göz ardı etmeden takip etmesi ve onlara 

ayak uydurmaya çalışmasıdır. Bununla ilgili öncelikle yapılabilecek şey, örgütlerdeki bireylerin değer 

algılarını ortaya koyarak değerlerin belirlenmesidir. Bu, yönetimin önemli bir görevidir. Bu görev 

kapsamında, yönetici, çalışanlarının güçlü yönlerini vurgulayıp, zayıflıkların altını çizmekten 

vazgeçmeli, kurumun misyonunu ve amaçlarını saydamlık çerçevesi içinde geniş tutmalıdır (Özden, 

2005). Kısacası, bu görev, yöneticinin çalışanını çok iyi tanımasını ve onu çalışma ortamında en etkili 

şekilde değerlendirmesini gerektirmektedir. Ayrıca, kendi değerlerinin farkında olan bireyler, örgüt 

değerlerini tanımlayıp, örgüt değerlerine yararı olacak hizmet üretirler. Bu nedenle, bu çalışmada, 

ilköğretimde görevli öğretmen ve yöneticilerin değer algılarının bazı değişkenler açısından incelenip 

ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. 

Değerler konusu yönetimde çok güncel bir konudur ve eğitim yönetimindeki rolü, özellikle 

son yıllarda çeşitli araştırmalara (Nartgün, 2006; Lalek, 2007; Keskin, 2005)  konu olmuştur. 

Ülkemizde bu alanda yapılan araştırmalar içerik ve yöntem bakımından daha kapsamlı çalışmalara 

ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışmayla, bu yönde alana önemli bir katkı sağlayacağı umulmaktadır.  

1.2 Değer Kavramı 
 

Değerler, tarih içerisinde birçok araştırmacı ve teorisyen tarafından farklı şekillerde 

tanımlanmıştır. Williams’a göre (1979), değer kavramı çoğu kez ilgiler, zevkler, tercih edilen ya da 

edilmeyen düşünceler, tercihler, görevler, ahlaki yükümlülükler, arzular, istekler, amaçlar, 

gereksinimler, hoşlanılmayanlar, cazibeler ve tercih edilen bir yönelim ile ilgili kullanılmaktadır. 

Değerler, genel olarak bireyin diğer bireylerle ilişkilerinde belirli durumları tercih etme eğilimidir 

(Hofstede, 1991). Değerler, bir varlığın ruhsal, toplumsal, ahlaki ya da estetik yönden taşıdığı 

düşünülen yüksek ya da yararlı niteliktir (Oğuzkan, 1993). Değerler, bireyin yaşamına yön veren, 

kural görevi gören, önem dereceleri farklı olan, arzulanan amaçlardır (Schwartz ve Sagie, 2000). Bu 

anlamda değerler, sadakat, yardımseverlik, hakkaniyet, güvenilirlik, dürüstlük, sorumluluk, bütünlük, 

yeterlilik, tutarlılık ve açıklık gibi istenen davranışları ifade eden genel standart ve prensiplerdir 

(Jones, 1998). 
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Değerlerin sadece bireysel düzeyde değil, örgütsel düzeyde de geliştiğini vurgulayan 

araştırmacılar da vardır (Nartgün, 2006; Lalek, 2007; Keskin, 2005; Irby, B., Brown, G. ve Yang, L. 

L., 2006). Değerler, örgütteki bireylerin ayrılmaz birer parçasıdır ve karara katılımlarında büyük rol 

oynamaktadırlar. Değerler, örgütün karakterini belirlemekte, çalışanlara misyon ve aidiyet duygusu 

sağlamaktadır. Ayrıca, değerler, örgüt içerisinde yöneticilerin davranışlarına rehberlik yapmaktadır. 

Bireysel düzeydeki değerlerin örgütsel değerlerle paralel olması örgütün misyonuna uygun kararlar 

alınmasında ve bu kararlara uymada yarar sağlayacaktır. (Hoy, Tarter ve Tottkamp, 1991; Irby, Brown 

ve Yang, 2006). 

Geleceğin iş değerlerinin yönetici tarafından bilinmesi ve bu değerler doğrultusunda 

çalışanlarını yönlendirmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda yöneticilerin farkında olması gereken 

değişmeler Tablo 1’de verilmiştir.  

Tablo.1 Geleneksel ve Geleceğin İş Değerlerinin Karşılaştırılması 

GELENEKSEL İŞ DEĞERLERİ GELECEĞİN İŞ DEĞERLERİ 

1.Bireyin itibarı 1.Bireylerin merkezi rolü 

2.Girişimcilik ve demokratik ruh 2.Yönetim kararlarına katılım 

3.Mal ve hizmet tedarikçileri olarak 

işletmeler 
3.Toplumun hizmetkarı olarak işletmeler 

4.İleriyi planlama 4.Uzun vadeli bakış açısı 

5.Gelişme ve verimlilik 5.Etkinlik, esneklik ve yenilikçi olmak 

6.Öze saygı, kendine güven 6.Çevreyle uyum 

7.Sınırlı öncelikler ve kendi 

kendine yetme 
7.Yerinden kontrol (küçük güzeldir) 

8.Komşulara yardımcı olma        

(İşçi sendikaları, hayırsever 

kuruluşlar vs. ) 

8.Başkaları için endişelenme 

9.İyimserlik ve açıklık 9.Vizyon ve umut 

Kaynak: Gerald. F. Cavanagh, American Business Values, Third Edition, New Jersey: Prentice Hall Inc., 

Englewood Cliffs, 1990: 259 

1990 yılında geleceğin iş değerleri olarak tanımlanan değerler, örgütlerin yapısında 

benimsenmeye başlanmıştır. Yapılan toplam kalite çalışmaları da, değişen değerlerin uygulaması 

olarak sisteme yansıyan örneklerden bir tanesidir.  
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1.3 Değerlerle İlgili Yaklaşımlar 

Sosyal psikolog olan Rokeach’ın (1973) değerlerle ilgili önemli araştırmaları ve alan yazına 

büyük katkıları vardır. Birinci özellik olarak, değerin sürekliliğini ifade eden Rokeach, değerlerin 

tamamıyla değişken olmayan durumunda bireysel ve toplumsal değişimin imkânsız olacağını 

söylemektedir. Rokeach’a göre değerlerin bir diğer özelliği de göreceli olmalarıdır. Bir toplumdaki 

değerler belirlenirken, belli bir nesnellik söz konusu olabilir. Fakat toplumdaki bireyler bu değerlere 

göre davranışlarını şekillendirirken, her defasında farklı bir değeri ön plana çıkarabilirler. Rokeach, 

değerlerin de inançlar gibi, bilişsel (cognitive), duygusal (affective) ve davranışsal (behavioral) 

boyutları olduğunu belirtmektedir. Bir insanın bir değere sahip olduğu söylendiğinde, onun bilişsel 

olarak ne yaptığını bildiği ve doğru bildiği bir şekilde davranışlarını sergilediğini söylemek demektir. 

Rokeach, değerleri iki kategori altında toplamış ve birçok psikolog, filozof ve antropoloğun bu 

sınıflandırmayı kabullendiğini belirtmiştir. Rokeach, değerlerin, araçsal (instrumental) ve amaçsal 

(terminal) değerler olarak sınıflandırılabileceğini vurgulamaktadır. 

Hofstede, değerler üzerinde kültürlerarası çeşitli çalışmalar yapmış ve alan yazına büyük 

katkıları olan bir araştırmacıdır. Hofstede, sosyal bir sistemin varlığını sürdürebilmesi için insan 

davranışlarının belirli bir düzen içinden olması gerektiğini ifade etmektedir. Hofstede, değerler 

hakkında Rokeach’ın tanımına benzer bir tanım yapmakla beraber, bireylerin, benzer durumlarda 

neredeyse aynı davranışları sergilemesine neden olan, çoğu zaman sabit olan zihinsel bir programa 

sahip olduğunu ileri sürmektedir. Hofstede, bu sebepten dolayı bir bireyin sahip olduğu zihinsel 

programını ve o an içinde bulunduğu durumu bilirsek, onunla ilgili öngörülerimizin daha güvenilir ve 

sağlıklı olacağını vurgulamaktadır (Hofstede, 1980). 

Schwartz’a (2007) göre, değerler, hayatımızda bizim için neyin önemli olduğunu 

bildirmektedir. Schwartz, her insanın farklı derecelerde pek çok değere sahip olabileceğini belirtirken, 

kimi insanlar için önemli olan değerlerin, diğer insanlar için önemli olmayacağını savunmaktadır. 

Schwartz, değerin yapısı itibariyle motive edici bir özelliğe sahip olduğunu belirtir. Değerler, zaman 

ve farklı durumlar ekseninde gelişen genel amaç ve hedeflerin temsilcileridir. Örneğin, güç değerini 

önemseyen bir kişi, işte, evde, arkadaşlar arasında ve daha farklı ortamlarda gücü elde etmek için çaba 

gösterir. 

Araştırmada, Schwartz’ın geliştirdiği ölçekte belirtilen 10 değer boyutu aşağıda 

açıklanmaktadır. Schwartz, bu on değer grubunu esas amaçları ve ne ifade ettikleri yönünden 

aşağıdaki gibi tanımlamıştır: 

Güç (Power). Sosyal statü ve prestij, insanlar ve kaynaklar üzerine hâkimiyet kurma, sosyal güç, 

otorite ve refah ve sosyal kabul. 
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Başarı (Achievement). Sosyal standartlara göre yeterliliği gösteren kişisel başarı, başarılı, hırslı, 

kabiliyetli, etkili, entelektüel ve öz saygısı olan. 

Hazcılık (Hedonism). Mutluluk ve hislere ait memnuniyet, haz, zevk, eğlenceli hayat. 

Uyarılma (Stimulation). Heyecan, yenilik ve yaşamdaki sorunlar. 

Özyönelim (Self-Direction). Bağımsız düşünen ve kendi davranışını seçen, açıklayan kişi, özgürlük, 

bağımsız, meraklı, kendi amaçlarını belirleyen ve özsaygısı olan. 

Evrenselcilik (Universalism). Bütün insanları ve doğayı korumak, insanları anlamak ve hoşgörülü 

olmak, açık fikirli, bilgelik, sosyal adalet, eşitlik, dünya barışı, dünya güzelliği, doğa ile bütünleşme, 

çevreyi korumaya önem verme. 

İyilikseverlik (Benevolence). Yakın olan insanların refahını arttırmak ve korumak, yardımsever, 

dürüst, merhametli, vefalı ve sorumluluk sahibi. 

Geleneksellik (Tradition). Geleneksel kültürün ya da dinin bireylere sunduğu gelenekler ve 

düşüncelerin kabul edilmesi, saygı duyulması ve itaat edilmesi, alçak gönüllü, dindar, samimi, 

geleneklerine saygılı, kaderine razı olan. 

Uygunluk (Conformity). Başkalarına zarar verebilecek davranış ve etkilerden veya sosyal 

beklentilerin, normların ihlal edilmesinden kaçınmak, nezaket, itaatkâr, kendi kendini disipline eden, 

yaşlılara ve büyüklere saygı gösteren. 

Güvenlik (Security). Toplumun, ilişkilerin ve kişiliğin güvenliği, uyumluluğu ve kararlılığı, aile 

güvenliği, ulusal güvenlik, sosyal güven (Sagi ve Schwartz, 2000). 

2. YÖNTEM 

Bu çalışma, betimsel ve tarama modelinde bir araştırmadır. Bu araştırmanın evrenini 2008-

2009 öğretim yılında İzmir İlinin dört büyük ilçesi olan Bornova, Buca, Karşıyaka ve Konak’taki Milli 

Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı resmi ilköğretim okullarında görev yapan öğretmen ve yöneticiler 

oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi, İzmir’in 4 merkez ilçesi olan Bornova, Karşıyaka, Buca ve 

Konak ilçelerindeki resmi ilköğretim okullarında görev yapan, seçkisiz örneklem tekniğiyle belirlenen 

417 öğretmen ve 42 yöneticiden oluşmaktadır. 

Araştırmada öğretmen ve yöneticilerin bazı kişisel özelliklerini belirleyebilmek için 

araştırmacı tarafından oluşturulan Kişisel Bilgi Formu, değer algılarını belirlemek amaçlı Schwartz ve 

diğerleri (2001) tarafından geliştirilen ve Demirutku (2007) tarafından Türkçe’ye uyarlaması yapılan 

Portre Değerler Ölçme Aracı kullanılmıştır. Portre Değerler Anketi (PDA), Schwartz ve diğerleri 

(2001) tarafından geliştirilmiştir. Demirutku (2007), doktora tez çalışmasının bir parçası olarak 
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PDA’yı Türkçe’ye uyarlamıştır. On değer tipi için hem iç tutarlık hem de ölçüm-tekrar ölçüm 

güvenirlik katsayıları da hesaplanmıştır. Birinci uygulamadaki iç tutarlık katsayıları .58 ile .82, ikinci 

uygulamadaki iç tutarlık katsayıları .61 ile .84 ve ölçüm-tekrar ölçüm güvenirlikleri de .65 ile .82 

arasında değişmiştir. Sonuç olarak, bulgular PDA’nın araştırmalarda kullanılabilecek, güvenilir ve 

geçerli bir ölçüm aracı olduğuna işaret etmiştir (Aktaran Demirutku, 2007). Portre Değerler Ölçeği’nin 

bu çalışmada verdiği güvenilirlik katsayısı da, Cronbach’s Alfa kullanılarak .89 olarak saptanmıştır. 

 

3. BULGULAR 

3.1. İlköğretim Okullarında Görev Yapan Yönetici Ve Öğretmenlerin Değer Algılarının 

Cinsiyet Değişkenine Göre İncelenmesi  

Tablo 1 Yönetici Ve Öğretmenlerin Değer Algılarının Cinsiyete Göre Karşılaştırılmasına İlişkin 

-t Testi Sonuçları 

Alt ölçekler Değişken N X  Ss Sd 
   -t 

Değeri 
P 

Güç 
Kadın 301 7,76 3,183 

      

 

 

 

457 

- ,267 ,790 
Erkek 158 7,84 3,229 

Başarı 
Kadın 301 13,49 4,041 

4,519 ,041* 
Erkek 158 12,66 4,145 

Hazcılık 
Kadın 301 11,27 2,862 

4,519 ,000* 
Erkek 158 9,95 3,153 

Uyarılma 
Kadın 301 10,35 2,757 

2,266 ,024* 
Erkek 158 9,73 2,809 

Özyönelim 
Kadın 301 16,63 2,583 

1,682 ,093 
Erkek 158 16,20 2,675 

Evrenselcilik 
Kadın 301 26,97 3,058 

1,844 ,066 
Erkek 158 26,41 3,178 
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İyilikseverlik 
Kadın 301 16,49 2,616 

1,187 ,236 
Erkek 158 16,18 2,692 

Geleneksellik 
Kadın 301 13,40 3,940 

2,675 ,008* 
Erkek 158 12,41 3,459 

Uygunluk 
Kadın 301 16,16 3,114 

1,676 ,095 
Erkek 158 15,65 3,095 

Güvenlik 
Kadın 301 21,88 2,950 

4,980 ,000* 
Erkek 158 20,38 3,297 

*P≤.05 

Tablo 1 incelendiğinde yönetici ve öğretmenlerin değer algılarının cinsiyet değişkeninde güç 

(t457= -,267, P=,790), özyönelim (t457=1,682, P=,093), evrenselcilik (t457=1,844, P=,066), iyilikseverlik 

(t457=1,187, P=,236) ve uygunluk (t457=1,676, P=,095) boyutlarında anlamlı farklılık göstermediği 

anlaşılmaktadır. Başarı (t457= 4,519, P=,041), hazcılık (t457= 4,519, P=,000),  uyarılma (t457= 2,266, 

P=,024), geleneksellik (t457=2,675, P=,008) ve güvenlik (t457=4,980, P=,000) alt ölçeklerinde ise, 

cinsiyete göre anlamlı bir farklılık olduğu görülmektedir. Bu sonuca göre, kadınların ve erkeklerin 

başarı, hazcılık, uyarılma, geleneksellik ve güvenlik alt ölçekleri puan ortalamaları arasında kadınların 

lehine anlamlı bir farklılık vardır. Başka bir ifade ile, kadınların bu alt ölçeklere ait puan ortalamaları, 

erkeklerin puan ortalamalarından anlamlı düzeyde yüksektir.   

3.2. İlköğretim Okullarında Görev Yapan Yönetici Ve Öğretmenlerin Değer Algılarının 
Medeni Durum Değişkenine Göre İncelenmesi  

Tablo 2 Yönetici Ve Öğretmenlerin Değer Algılarının Medeni Hale Göre Karşılaştırılmasına 

İlişkin –t Testi Sonuçları 

Alt ölçekler Değişken N X  Ss Sd 
   -t 

Değeri 
P 

Güç 
Evli 380 7,81 3,240 

457 
,353 ,724 

Bekar 79 7,67 2,986 

Başarı Evli 380 13,23 4,119 ,278 ,781 
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Bekar 79 13,09 3,978 

Hazcılık 
Evli 380 10,71 3,038 

-1,577 ,118 
Bekar 79 11,29 2,949 

Uyarılma 
Evli 380 10,06 2,772 

-1,368 ,172 
Bekar 79 10,53 2,850 

Özyönelim 
Evli 380 16,47 2,643 

-,359 ,720 
Bekar 79 16,58 2,525 

Evrenselcilik 
Evli 380 26,91 2,889 

2,080 ,038* 
Bekar 79 26,11 3,955 

İyilikseverlik 
Evli 380 16,51 2,521 

2,230 ,026* 
Bekar 79 15,78 3,116 

Geleneksellik 
Evli 380 13,28 3,799 

 2,797 ,005* 
Bekar 79 11,97 3,676 

Uygunluk 
Evli 380 16,14 3,055 

2,454 ,015* 
Bekar 79 15,20 3,295 

Güvenlik 
Evli 380 21,48 2,952 

1,766 ,078 
Bekar 79 20,80 3,953 

*P≤.05 

Tablo 2 incelendiğinde yönetici ve öğretmenlerin değer algılarının medeni hal değişkeninde güç 

(t457= ,353, P=,724), başarı (t457= ,278, P=,781), hazcılık (t457= -1,577, P=,118),  uyarılma (t457= -

1,368, P=,172), özyönelim (t457=-,359, P=,720), ve güvenlik (t457=1,766, P=,078) boyutlarında anlamlı 

farklılık göstermediği anlaşılmaktadır. Evrenselcilik (t457=2,080, P=,038), iyilikseverlik (t457=2,230, 

P=,026), geleneksellik (t457=2,797, P=,005) ve uygunluk (t457=2,454, P=,015) alt ölçeklerinde ise, 

medeni hale göre anlamlı bir farklılık olduğu görülmektedir. Bu sonuca göre, bekar ve evli olan 

öğretmen ve yöneticilerin evrenselcilik, iyilikseverlik, geleneksellik ve uygunluk alt ölçekleri puan 

ortalamaları arasında evliler lehine anlamlı bir farklılık vardır. Başka bir ifade ile, evli olan öğretmen 
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ve yöneticilerin evrenselcilik, iyilikseverlik, geleneksellik ve uygunluk alt ölçekleri puan ortalamaları, 

bekârların aynı alt ölçeklere ait puan ortalamalarından anlamlı düzeyde yüksektir. 

 

3.3 İlköğretim Okullarında Görev Yapan Yönetici Ve Öğretmenlerin Değer Algılarının 

Branş Değişkenine Göre İncelenmesi  

Yönetici ve öğretmenlerin değer algılarının branş değişkeninde, hiçbir alt boyutta sınıf ve 

branş öğretmenlerinin puan ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık bulunmadığı saptanmıştır. 

 

3.4 İlköğretim Okullarında Görev Yapan Yönetici Ve Öğretmenlerin Değer Algılarının 

Sendikaya Üye Olup Olmama ve Üye Olunan Sendika  Değişkenine Göre İncelenmesi  

Yönetici ve öğretmenlerin değer algılarının sendikaya üye olup olmama değişkeninde güç 

(t457= -,928, P=,354), hazcılık (t457= -,724, P=,469),  uyarılma (t457= -,974, P=,331), özyönelim 

(t457=,959, P=,338), evrenselcilik (t457= 1,301, P=,194), iyilikseverlik (t457=-,223, P=,824) ve güvenlik 

(t457=-1,772, P=,077) boyutlarında anlamlı farklılık göstermediği anlaşılmaktadır. Başarı (t457=-,-

2,212, P=,027),  geleneksellik (t457=-5,424, P=,000) ve uygunluk (t457=-2,863, P=,004) alt ölçeklerinde 

ise, sendikaya üye olup olmamaya göre anlamlı bir farklılık olduğu görülmektedir. Bu sonuca göre, 

herhangi bir sendikaya üye olan ve olmayan öğretmen ve yöneticilerin başarı, geleneksellik ve 

uygunluk alt ölçekleri puan ortalamaları arasında sendikaya üye olmayanlar lehine anlamlı bir farklılık 

vardır. Başka bir ifade ile, herhangi bir sendikaya üye olmayan öğretmen ve yöneticilerin başarı, 

geleneksellik ve uygunluk alt ölçekleri puan ortalamaları, sendikaya üye olan öğretmen ve 

yöneticilerin puan ortalamasından anlamlı düzeyde yüksektir.  Yönetici ve öğretmenlerin değer 

algılarının üye oldukları sendikaya göre dağılımında farklılaşma olup olmadığını belirlemek amacıyla 

yapılan tek yönlü varyans analizi sonuçlarına göre, yönetici ve öğretmenlerin değer algıları güç [F(3,256) 

=,614; P=,607]; başarı [F(3,256) =,854; P=,466]; hazcılık [F(3,256) =2,492; P=,061]; uyarılma [F(3,256) 

=,686; P=,561]; özyönelim [F(3,256) =,813; P=,488]; evrenselcilik [F(3,256) =1,056; P=,368]; iyilikseverlik 

[F(3,256) =,602; P=,614]; uygunluk [F(3,256) =,327; P=,806]; ve güvenlik; [F(3,256) =1,211; P=,306]; alt 

ölçeklerinde üye oldukları sendikaya göre P≤.05 düzeyinde anlamlı bir fark göstermemektedir. Elde 

edilen sonuçlara göre, yönetici ve öğretmenlerin değer algıları, geleneksellik [F(3,256) =5,554; P=,001]; 

alt ölçeğinde, üye oldukları sendikaya göre P≤.05 düzeyinde anlamlı bir fark göstermektedir. Bu 

farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemeye yönelik yapılan Scheffe testi sonucuna göre, 

geleneksellik alt ölçeğindeki bu farklılık, Türk Eğitim Sen’e üye olan öğretmen ve yöneticiler ile, 

Eğitim Sen’e üye olanlar arasında, Türk Eğitim Sen’e üye olan öğretmen ve yöneticiler lehinedir. 

Başka bir ifade ile, Türk Eğitim Sen’e üye olan yönetici ve öğretmenlerin geleneksellik alt ölçeği puan 

ortalaması, Eğitim Sen’e üye olanlardan anlamlı düzeyde yüksektir.   
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3.5 İlköğretim Okullarında Görev Yapan Yönetici Ve Öğretmenlerin Değer Algılarının 

Görev Değişkenine Göre İncelenmesi  

 Yönetici ve öğretmenlerin toplamda en yüksek puana evrenselcilik ( X =26,77), en düşük 

puana ise güç ( X =26,77) alt boyutlarında sahip oldukları anlaşılmaktadır. Yönetici ve öğretmenlerin 

değer algılarının göreve göre dağılımında farklılaşma olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan tek 

yönlü varyans analizi sonuçlarına göre, yönetici ve öğretmenlerin değer algıları güç; [F(2,456) =1,888; 

P=,153]; başarı [F(2,456) =,123; P=,885]; hazcılık [F(2,456) =,443; P=,642]; uyarılma [F(2,456) =,436; 

P=,647]; özyönelim [F(2,456) =,509; P=,601]; evrenselcilik [F(2,456) =1,790; P=,168]; iyilikseverlik [F(2,456) 

=,843; P=,431]; ve uygunluk [F(2,456) =1,888; P=,153]; alt ölçeklerinde görev değişkenine göre P≤.05 

düzeyinde anlamlı bir fark göstermemektedir. Tablo 4.5’teki sonuçlara göre, yönetici ve öğretmenlerin 

değer algıları, geleneksellik [F(2,456) =3,012; P=,050]; ve güvenlik [F(2,456) =3,337; P=,036] alt 

ölçeklerinde, görev değişkenine göre P≤.05 düzeyinde anlamlı bir fark göstermektedir. Bu farklılığın 

hangi gruplar arasında olduğunu belirlemeye yönelik yapılan Tukey testi sonucuna göre, bu farklılık 

öğretmen ve müdür yardımcısı değişkenleri arasında, her iki alt boyutta da öğretmen lehinedir. Başka 

bir ifade ile, öğretmenlerin geleneksellik ve güvenlik alt ölçekleri puan ortalamaları, müdür 

yardımcılarının aynı alt ölçeklerdeki puan ortalamasından anlamlı düzeyde yüksektir.   

 

3.6  İlköğretim Okullarında Görev Yapan Yönetici Ve Öğretmenlerin Değer Algılarının 

Kıdem Değişkenine Göre İncelenmesi  

 Yönetici ve öğretmenlerin değer algılarının kıdeme göre dağılımında farklılaşma olup 

olmadığını belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi sonuçlarına göre, yönetici ve 

öğretmenlerin değer algıları güç; [F(3,455) =,280; P=,840]; başarı [F(3,455)=1,297; P=,275]; uyarılma 

[F(3,455) =,167; P=,919]; özyönelim [F(3,455) =,541; P=,654]; evrenselcilik [F(3,455) =1,052; P=,369]; 

iyilikseverlik [F(3,455) =,161; P=,952]; geleneksellik [F(3,455)=,184; P=,908]; uygunluk [F(3,455) =,401; 

P=,752]; ve güvenlik [F(3,455)=,957; P=,413] alt ölçeklerinde kıdem değişkenine göre P≤.05 düzeyinde 

anlamlı bir fark göstermemektedir. Elde edilen sonuçlara göre, yönetici ve öğretmenlerin değer 

algıları, hazcılık [F(3,455)=3,211; P=,023] alt ölçeğinde, kıdem değişkenine göre P≤.05 düzeyinde 

anlamlı bir fark göstermektedir. Bu farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemeye yönelik 

yapılan Scheffe testi sonucuna göre, hazcılık alt ölçeğindeki bu farklılık, 6-10 yıl kıdeme sahip olan 

öğretmen ve yöneticilerle 21 yıl ve üstü kıdeme sahip olanlar arasında, 6-10 yıl arası kıdeme sahip 

olanlar lehinedir.  Başka bir ifade ile, 6-10 yıl arasında kıdeme sahip olan yönetici ve öğretmenlerin 

hazcılık alt ölçeği puan ortalaması, 21 yıl ve üstü kıdeme sahip olanlardan anlamlı düzeyde yüksektir.   
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3.7 İlköğretim Okullarında Görev Yapan Yönetici Ve Öğretmenlerin Değer Algılarının 

Yaşamlarının Çoğunu Geçirdikleri Yerleşim Alanı Değişkenine Göre İncelenmesi  

 Yönetici ve öğretmenlerin değer algılarının yaşamlarının büyük bölümünü geçirdikleri yere 

göre dağılımında farklılaşma olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi 

sonuçlarına göre, yönetici ve öğretmenlerin değer algıları güç [F(3,455)=,374; P=,772]; başarı 

[F(3,455)=,790; P=,500]; uyarılma [F(3,455)=1,844; P=,138]; özyönelim [F(3,455)=,568; P=,636]; 

evrenselcilik [F(3,455) =,685; P=,562]; iyilikseverlik [F(3,455) =1,532; P=,205]; geleneksellik [F(3,455) 

=,937; P=,422]; uygunluk [F(3,455)=,804; P=,492]; ve güvenlik; [F(3,455) =,905; P=,438]; alt ölçeklerinde 

yaşamlarının büyük bölümünü geçirdikleri yere göre P≤.05 düzeyinde anlamlı bir fark 

göstermemektedir. Elde edilen sonuçlara göre, yönetici ve öğretmenlerin değer algıları, hazcılık 

[F(3,455)=3,202; P=,023] alt ölçeğinde, hayatlarının büyük bölümünü geçirdikleri yerleşim alanına göre 

P≤.05 düzeyinde anlamlı bir fark göstermektedir. Bu farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu 

belirlemeye yönelik yapılan Scheffe testi sonucuna göre, hazcılık alt ölçeğindeki bu farklılık, 

hayatlarının büyük bölümünü kasabada geçiren öğretmen ve yöneticiler ile, büyük şehirde geçirenler 

arasında, hayatlarının büyük bölümünü büyük şehirde geçiren öğretmen ve yöneticiler lehinedir. 

Başka bir ifade ile, yaşamlarının çoğunu büyük bir şehirde geçiren yönetici ve öğretmenlerin hazcılık 

alt ölçeği puan ortalaması, hayatlarının çoğunu kasabada geçirenlerden anlamlı düzeyde yüksektir.   

 

3.8 İlköğretim Okullarında Görev Yapan Yöneticilerin Değer Algılarının Aldıkları 

Yöneticilik Eğitimi Değişkenine Göre İncelenmesi  

Yöneticilerin değer algılarının aldıkları yöneticilik eğitimine göre dağılımında farklılaşma 

olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi sonuçlarına göre, yöneticilerin 

değer algıları güç [F(2,39) =1,850; P=,171]; başarı [F(2,39)=,441; P=,646]; hazcılık [F(2,39)=2,061; 

P=,141]; uyarılma [F(2,39)=1,854; P=,170]; evrenselcilik [F(2,39) =,693; P=,506]; iyilikseverlik 

[F(2,39)=,049; P=,952]; geleneksellik [F(2,39) =1,281; P=,289]; uygunluk [F(2,39) =2,120; P=,134]; ve 

güvenlik; [F(2,39) =,220; P=,803] alt ölçeklerinde, aldıkları yöneticilik eğitimine göre P≤.05 düzeyinde 

anlamlı bir fark göstermemektedir. Sonuçlara göre, yöneticilerin değer algıları, özyönelim 

[F(2,39)=3,227; P=,050] alt ölçeğinde, aldıkları yöneticilik eğitimine göre P≤.05 düzeyinde anlamlı bir 

fark göstermektedir. Bu farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemeye yönelik yapılan LSD 

testi sonucuna göre, özyönelim alt ölçeğindeki bu farklılık, lisansüstü eğitimi alanlar ile hiçbir 

yöneticilik eğitimi almayanlar arasında, lisansüstü eğitim alan yöneticiler lehinedir. Başka bir ifade ile, 

lisans üstü yöneticilik eğitimi almış olan yöneticilerin özyönelim alt ölçeği puan ortalaması, 

yöneticilik eğitimi almamış olanlardan anlamlı düzeyde yüksektir.   
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3.9. İlköğretim Okullarında Görev Yapan Yönetici Ve Öğretmenlerin Değer Algılarının 

Mezun Olunan Okul Değişkenine Göre İncelenmesi  

Tablo 3 Yönetici Ve Öğretmenlerin Değer Algılarının Mezun Olunan Okula Göre 

Karşılaştırılmasına İlişkin Tek Yönlü Varyans Analizi 

Alt ölçekler Değişken N X  Ss F P  

Güç 

Öğretmenokulu 25 7,24 3,515 

4,210 ,006* 
Eğitim Enstitüsü 116 6,96 3,293 

Fen – Edebiyat 62 8,02 3,160 

Eğitim Fakültesi 256 8,16 3,067 

Başarı 

Öğretmenokulu 25 13,72 3,623 

1,995 ,114 
Eğitim Enstitüsü 116 12,41 4,114 

Fen – Edebiyat 62 13,32 4,140 

Eğitim Fakültesi 256 13,48 4,087 

Hazcılık 

Öğretmenokulu 25 9,72 4,486 

5,596 ,001* 
Eğitim Enstitüsü 116 10,01 2,922 

Fen – Edebiyat 62 11,06 2,833 

Eğitim Fakültesi 256 11,22 2,865 

Uyarılma 

Öğretmenokulu 25 9,52 3,084 

2,053 ,106 
Eğitim Enstitüsü 116 9,71 2,907 

Fen – Edebiyat 62 10,18 2,570 

Eğitim Fakültesi 256 10,39 2,736 

Özyönelim 

Öğretmenokulu 25 16,00 3,488 

2,065 ,104 
Eğitim Enstitüsü 116 16,06 2,671 

Fen – Edebiyat 62 16,47 2,726 

Eğitim Fakültesi 256 16,73 2,455 

Evrenselcilik 

Öğretmenokulu 25 26,60 5,148 

,131 ,942 
Eğitim Enstitüsü 116 26,90 2,938 

Fen – Edebiyat 62 26,63 2,705 

Eğitim Fakültesi 256 26,77 3,033 

İyilikseverlik Öğretmenokulu 25 16,64 3,277 ,155 ,926 
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Eğitim Enstitüsü 116 16,41 2,684 

Fen – Edebiyat 62 16,48 2,317 

Eğitim Fakültesi 256 16,32 2,645 

Geleneksellik 

Öğretmenokulu 25 13,80 3,731 

,616 ,605 
Eğitim Enstitüsü 116 12,75 3,927 

Fen – Edebiyat 62 12,98 3,994 

Eğitim Fakültesi 256 13,14 3,720 

Uygunluk 

Öğretmenokulu 25 15,88 3,745 

,160 ,923 
Eğitim Enstitüsü 116 15,91 3,176 

Fen – Edebiyat 62 15,81 3,487 

Eğitim Fakültesi 256 16,07 2,936 

Güvenlik 

 

Öğretmenokulu 25 20,48 4,032 

3,951 ,008* 
Eğitim Enstitüsü 116 20,66 3,284 

Fen – Edebiyat 62 21,50 3,420 

Eğitim Fakültesi 256 21,74 2,865 

*P≤.05 

 Tablo 3’te gösterilen, yönetici ve öğretmenlerin değer algılarının mezun oldukları okula göre 

dağılımında farklılaşma olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi 

sonuçlarına göre, yönetici ve öğretmenlerin değer algıları başarı [F(3,455)=1,995; P=,114]; uyarılma 

[F(3,455)=2,053; P=,106]; özyönelim [F(3,455) =2,065; P=,104]; evrenselcilik [F(3,455) =,131; P=,942]; 

iyilikseverlik [F(3,455) =,155; P=,926]; geleneksellik [F(3,455)=,616; P=,605]; uygunluk [F(3,455) =,160; 

P=,923]; alt ölçeklerinde mezun oldukları okula göre P≤.05 düzeyinde anlamlı bir fark 

göstermemektedir. Elde edilen sonuçlara göre, yönetici ve öğretmenlerin değer algıları, güç 

[F(3,455)=4,210; P=,006]; hazcılık [F(3,455)=5,596; P=,001]; güvenlik; [F(3,455)=3,951; P=,008] alt 

ölçeklerinde, mezun oldukları okula göre P≤.05 düzeyinde anlamlı bir fark göstermektedir. Bu 

farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemeye yönelik yapılan Scheffe testi sonucuna göre, 

güç, hazcılık ve güvenlik alt ölçeklerindeki bu farklılık, Eğitim Fakültesi’nden mezun olan öğretmen 

ve yöneticiler ile, Eğitim Enstitüsü’nden mezun olanlar arasında, üç alt boyutta da Eğitim 

Fakültesi’nden mezun olan öğretmen ve yöneticiler lehinedir. Başka bir ifade ile, Eğitim Fakültesi 

mezunu yönetici ve öğretmenlerin güç, hazcılık ve güvenlik alt ölçekleri puan ortalaması, Eğitim 

Enstitüsünden mezun olanlardan anlamlı düzeyde yüksektir.   
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4. TARTIŞMA 

Değer alt boyutlarına ilişkin algıların cinsiyet değişkeninden etkilenip etkilenmediğini 

belirlemek amacıyla yapılan istatistiksel işlemde başarı, hazcılık, uyarılma, geleneksellik ve güvenlik 

alt boyutlarında farklılaşmaya sebep olduğu saptanmıştır. Buna göre, bayan yönetici ve öğretmenler, 

erkeklere oranla başarı, hazcılık, uyarılma, geleneksellik ve güvenlik alt boyutlarına daha fazla değer 

vermektedirler. Bu bulgu, Yalçınkaya ve Altunay (2009), Sarı (2005), Keskin (2005), Behets ve 

Vergauwen (2004), Uyguç (2003), Aydın (2003) ve Elizur ve Koslowsky (2001)’nin yapmış oldukları 

araştırma bulgularıyla paralellik göstermektedir. Her toplumda kadın ve erkeğe farklı roller 

yüklenmektedir. Geçmişte, bu durum genellikle Tanrı buyruğu ya da biyolojik farklılıkların 

kaçınılmaz sonucu olarak kabul edilmiştir. Ancak, bu gibi gerekçeler uzun süre ikna edici olamamış ve 

erkeklerin kadınlar üzerindeki egemenliği gerçeği ile eşitlik ideali arasında önemli bir açık meydana 

gelmiştir. (Demirbilek, 2007: 5). Bu durumda, günümüzde, kadın haklarıyla ilgili birçok çalışma 

yapılmasına ve kadınların çoğunluğunun ekonomik özgürlükleri olmasına rağmen, kadınların hala 

kendilerini güvende hissetmedikleri ve güvenliğe ihtiyaç duydukları sonucuna varabiliriz. 

Değer alt boyutlarına ilişkin algıların medeni durum değişkeninden etkilenip etkilenmediğini 

belirlemek amacıyla yapılan istatistiksel çalışmada, evrenselcilik, iyilikseverlik, geleneksellik ve 

uygunluk alt boyutlarında farklılaşmaya sebep olduğu saptanmıştır. Buna göre, evli olan yönetici ve 

öğretmenler, bekârlara oranla evrenselcilik, iyilikseverlik, geleneksellik ve uygunluk alt boyutlarına 

daha fazla değer vermektedirler. Bu bulgu, Tsui ve Cheng (1999)’in yapmış olduğu araştırma 

sonucunda saptadıkları bulgularla paralellik göstermektedir. Bu sonuca dayanarak, evlilik sürecinin 

bireylerin bakış açısını genişlettiğini ve diğer insanların inanç ve davranışlarını kabul eşiğini 

yükselttiğini söyleyebiliriz. Evli bireyler, yaşantılarında sadece kendi yargıları ve bakış açılarına göre 

hareket etmemektedirler. Evli bireylerin bakmakla yükümlü oldukları bir eş ve çocuklarının olması 

bekâr bireylere göre sorumluluklarını daha da artırabilmektedir. Sahip oldukları işi kaybetmek 

istemeyen evli bireyler, üyesi oldukları örgütün geleneklerine daha fazla uyum sağlama eğilimi içinde 

olabilirler.  

Değer alt boyutlarına ilişkin algıların branş değişkeninden etkilenip etkilenmediğini 

belirlemek amacıyla yapılan istatistiksel çalışmada, branşın, yönetici ve öğretmenlerin değer 

algılarında farka sebep olmadığı saptanmıştır. Behets ve Vergauwen (2004), yapmış oldukları 

araştırma sonucunda branş değişkeninin değer algılarında fark yarattığı sonucuna varmıştır. 

Sendika üyeliğinin başarı, geleneksellik ve uygunluk alt boyutlarında farklılaşmaya sebep 

olduğu saptanmıştır. Araştırma sonuçları ışığında, bir sendikaya üye olan bireylerin kendilerini bir 

gruba ait hissettikleri ve grup halinde hareket etme alışkanlığı geliştirdikleri için grup güç birliğini ön 

planda tuttukları söylenebilir. Uygulamaya bakıldığında, sendika üyesi olmayan öğretmenlerin 
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herhangi bir taleplerinde yalnız kaldıkları ve güç birliğinden yoksun olduklarından dolayı başarı alt 

boyutuna daha fazla değer verdikleri söylenebilir. 

Üye olunan sendika değişkenine göre, Türk Eğitim-sen’e üye olan yönetici ve öğretmenlerin, 

Eğitim-sen’e üye olanlara oranla geleneksellik alt boyutuna daha fazla değer verdikleri görülmektedir. 

Bu bulgu, Atay (2003) ve Caprara ve diğerlerinin (2006) yapmış oldukları araştırmalar sonucunda 

saptadıkları bulgularla paralellik göstermektedir. Geleneksellik alt boyutu incelendiğinde, yenilik 

arayışı içinde olmama, dine ve geleneklere bağlı kalma gibi maddeleri içerdiği görülmektedir. Bu 

bulgular, öğretmenlerin benimsedikleri değerlerin, üye olmak istedikleri sendika seçiminde etkili 

olduğunu göstermektedir denebilir.  

Görev değişkeninde, geleneksellik ve güvenlik alt boyutlarında farklılaşmaya görüldüğü 

saptanmıştır. Bu farklılık da, öğretmenler ve müdür yardımcıları arasında olup, her iki alt boyutta da 

öğretmenler lehinedir. Bu bulgu, Yılmaz (2007), Sağnak (2005) ve Karadağ, Baloğlu ve Yalçınkayalar 

(2006)’ın yapmış oldukları araştırmalar sonucunda saptadıkları bulgularla paralellik göstermektedir.  

Milli Eğitim sisteminde değişen uygulamalarla birlikte, öğretmenler yenilikçi bir bakış açısıyla eğitim 

vermeye yönlendirilmektedirler. Öğretmenlerin, uzmanlık sınavlarıyla, bilgilerini tazelemeleri 

beklenmektedir. Öğretmenler, bu değişmeler karşısında, bazı kaygılar duyabilirler, bu da, yetkiyi 

ellerinde bulunduran müdür yardımcılarına oranla, kendilerini güvende hissetmeye daha fazla değer 

vermelerine sebep oluyor olabilir.  

Kıdem değişkeninde ise, hazcılık alt boyutunda farklılaşma olduğu saptanmıştır. Buna göre, 6-

10 yıl arası kıdeme sahip olan yönetici ve öğretmenler, 21 yıl ve üstünde kıdeme sahip olanlara oranla 

hazcılık alt boyutuna daha fazla değer vermektedirler. Bu bulgu, Baloğlu ve Balgalmış (2005), Behets 

ve Vergauwen (2004), Ali ve Wahabi (1995)’nin yapmış oldukları araştırma sonucunda saptadıkları 

bulgularla paralellik göstermektedir. Öğretmen ve yöneticiler, meslek yaşamlarının ilk yıllarında 

öğrendikleri her şeyi uygulamak istedikleri için biraz daha idealist olurlar ve kendilerini mesleklerine 

adarlar. Mesleğe yeni başlayan öğretmen ve yöneticiler idealizm kaybı yaşarlar. Zeichner ve 

Tabachnick (1985) tarafından göreve yeni başlayan öğretmenler üzerinde yapılan çalışmadan elde 

edilen bulgulara göre, öğretmenlerin genel olarak kabul gören ilk yıl idealizmlerini kaybettikleri 

saptanmıştır. Yıllar geçtikçe eğitim sistemine daha gerçekçi bakmayı öğrenen öğretmenler, kendi özel 

hayatlarına da vakit ayırmayı öğrenerek,  yaşlarının da gerektirdiği gibi hayattan zevk almaya çalışıyor 

olabilirler.  

Hayatının büyük bölümünü geçirdiği yerleşim yeri değişkeni incelendiğinde, hazcılık alt 

boyutunda farklılaşmaya sebep olduğu saptanmıştır. Buna göre, hayatlarının büyük bölümünü büyük 

şehirde geçiren yönetici ve öğretmenler, kasabada geçirenlere oranla hazcılık alt boyutuna daha fazla 

değer vermektedirler. Bu bulgu, Aydın (2003), Okçay (1991) ve Ali ve Wahabi (1995)’nin yapmış 

oldukları araştırma sonucunda saptadıkları bulgularla, hayatın büyük bölümünün geçirildiği yerleşim 



II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi  38  
 

II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongre Kitabı 

yeri değişkeninin değer algıları üzerindeki etkisi açısından paralellik göstermektedir. Büyük 

şehirlerdeki zaman geçirme olanaklarına baktığımızda, eğlence ağırlıklı olduğunu görebiliriz. Büyük 

şehirlerde hayatlarının büyük bölümünü geçiren insanlar, oralardaki eğlence mekânlarına alışmışlardır 

ve belki de bir hafta sonunu evde oturarak geçirmek onlara sıkıcı gelebilir. 

Mezun Olunan Okul Değişkenine göre, güç, hazcılık ve güvenlik alt boyutlarında 

farklılaşmaya sebep olduğu saptanmıştır. Buna göre, eğitim fakültesi mezunu olan yönetici ve 

öğretmenler, eğitim enstitüsü mezunlarına oranla güç, hazcılık ve güvenlik alt boyutlarına daha fazla 

değer vermektedirler. Bu bulgu, Yalçınkaya ve Altunay (2009)’ın yapmış olduğu araştırma sonucunda 

saptadıkları bulgularla, mezun olunan okul değişkeninin değer algıları üzerindeki etkisi açısından 

paralellik göstermektedir. 1970’li yıllarda orta öğretime  branş öğretmeni yetiştirmek amacını güden 

eğitim enstitüleri, daha sonra yüksek öğretmen okulları olmuşlardır. 80’li yılların başında da eğitim 

fakülteleri ismini almışlardır. Bu tarihsel süreç içerisinde baktığımızda, eğitim enstitüleri ile eğitim 

fakülteleri arasında 10 yıllık bir zaman farkı olduğu göze çarpmaktadır. Buradan da yola çıkarak 

diyebiliriz ki, eğitim fakültesi mezunları, eğitim enstitüsü mezunlarına göre daha genç öğretmenlerdir. 

Yaşları gereği bu öğretmenlerin hayattan zevk almaya daha fazla önem vermeleri olası bir sonuç 

olarak değerlendirilebilir. Ayrıca, genel olarak baktığımızda, eğitim enstitüleri, yapısal olarak 

öğretmenleri, kendine daha çok güveni olan, zor koşullarda dahi kendi başının çaresine bakabilen 

donanımlı öğretmenler olarak yetiştirirken, eğitim fakültelerinde, teorik ağırlıklı olan müfredat 

nedeniyle öğretmenler, öğretmen adaylarının, bilgi yönünden tam donanımlı, fakat bildiklerini pratiğe 

geçirmede zorlanabildikleri görülmektedir denebilir. Eğitim fakültesi mezunu öğretmen ve yöneticiler, 

bildiklerini pratiğe geçirmedeki karşılaştıkları bu zorluklardan dolayı,  kontrolü elde bulundurmak ve 

bu yolla da kendileri için daha yaşanılır bir ortam oluşturma çabasında olabilirler. Bu da onların güç 

ve güvenlik alt boyutlarına daha fazla değer vermelerine neden olabilir.  

Yöneticilik Eğitimi Değişkeninde, yöneticilerin değer algılarının, özyönelim alt boyutunda 

farklılaşmaya sebep olduğu saptanmıştır. Buna göre, lisansüstü yöneticilik eğitimi almış olan 

yöneticiler, yöneticilikle ilgili herhangi bir eğitim almamış olanlara oranla özyönelim alt boyutuna 

daha fazla değer vermektedirler. Ülkemizde eğitim yöneticiliği atamalarında yöneticilik alanında 

eğitim ön koşulu aranmadığı için, okulların yönetiminde bazı aksamalar olabilmektedir. Özellikle 

hızla gelişen ülkemizde ve bu gelişmelere en hızlı ayak uydurması gereken kurumlar olan eğitim 

kurumlarının başındaki bireylerin bazı donanımlardan eksik olması üzücü bir durumdur. Bu durum, 

araştırmanın sonuçlarında da kendini açıkça göstermiştir. Özyönelim alt boyutu incelendiğinde, 

yenilikçilik, yaratıcılık, özgünlük, özgürlük ve meraklılık gibi sıfatları içinde bulundurduğu 

görülmektedir. Tüm bu sıfatlar, günümüz yöneticisinin değişimlere ayak uydurabilmek için sahip 

olması gereken niteliklerdir. Oysaki örneklemimiz içerisinden, sadece lisansüstü eğitim almış olan 

yöneticiler bu niteliklere daha fazla önem vermektedirler. Eğitim yöneticilerimizin çoğunluğunun 
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lisansüstü bir eğitimden geçmediğini düşünürsek, bu durumu, eğitim sistemimizin işleyişi açısından 

bir olumsuzluk olarak değerlendirebiliriz. 

 

5. ÖNERİLER 

Araştırma sonucunda elde edilen bulgular dâhilinde, öğretmen ve yöneticilerin değer algılarını 

geliştirmek ve bazı farklılıkları ortadan kaldırmak için bazı önlemler alınabilir. Geleneksel anlayışın 

kadına atfettiği roller arasında yöneticilik rolüne de yer verilerek, kadınların da yönetici olma değer 

algısını güçlü kılacak özendiricilere yer verilebilir. İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri dâhilinde 

öğretmenleri,  teknolojik gelişmelerden haberdar etme ve teknoloji kullanımıyla ilgili meslektaş 

paylaşımını sağlamak amacıyla,  kıdemlilerle mesleğe yeni başlayanları bir araya getirecek toplantılar 

yapılabilir. Öğretmen yetiştiren kurumlar olan Eğitim Fakülteleri’nin uygulama derslerine daha fazla 

ağırlık verilerek, öğretmen adaylarının meslekte karşılaşacakları sorunları öngörmeleri sağlanabilir. 

Atandıkları okullardaki stajyerlik dönemlerinde, güven algılarını geliştirecek oryantasyon 

çalışmalarına yer verilebilir. Küçük yerleşim yerlerindeki yönetici ve öğretmenlerin hazcılık değer 

algılarını geliştirmek amacıyla, İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından il merkezlerinde isteğe bağlı 

kokteyl, yemek, kahvaltı, toplu sinema izlencesi, doğa yürüyüşleri, çeşitli spor turnuvaları gibi 

etkinlikler düzenlenebilir. Bu etkinlikleri düzenleme amaçlı il milli eğitim müdürlüğü kapsamında, 

sosyal etkinlikler komitesi adı altında, öğretmenlerin ihtiyaçlarına uygun aktiviteleri düzenleyecek bir 

komite oluşturulabilir. 

Değerlere ilişkin daha sonra yapılacak çalışmalarda, araştırma evreni genişletilebilir. 

Öğrenciler, veliler, köylerde görev yapan öğretmen ve yöneticiler, okul öncesi ve ortaöğretim okulu 

öğretmenleri ve denetçiler araştırmaya dâhil edilebilir. Bundan sonraki araştırmalarda veri toplama 

aracı olarak görüşme tekniği gibi farklı yöntem ve tekniklerden yararlanılabilir. Örgütsel değerlerle 

bireysel değerlerin ilişkisine bakılan çalışmalar yapılabilir. Bireysel değerler üzerinde etkili olabilecek 

farklı bağımsız değişkenler araştırmaya dâhil edilebilir. Değerlerin, çalışma ortamında başarı düzeyini 

etkileme oranını araştıran çalışmalar yapılabilir.  
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ÖZET 

Bu araştırmanın amacı; Kütahya ili A tipi resmi ilköğretim okullarında görev yapan okul 

müdürlerinin kurum denetiminde karşılaştıkları sorunları tespit etmektir. Araştırma tarama 

modelindedir. Toplanan veriler SPSS 15 paket programıyla çözümlenmiştir. Verilerin 

çözümlenmesinde yüzde, frekans, aritmetik ortalama gibi betimsel istatistik teknikleri kullanılmıştır. 

Özetle şu sonuçlara ulaşılmıştır: (1) Okul müdürleri denetim öncesinde okulun çevre koşulları dikkate 

alınmamasına ilişkin sorun yaşamaktadır. (2) Denetim sırasında, okul müdürleri kurum denetiminde 

sadece durum saptamayla yetinilmesi, ,ortak ölçüt kullanmaması sorun olarak 

görmektedir.(3)Denetimle ilgili genel sorunlar açısından okul müdürleri denetimin geçmişle sınırlı 

olmasını sorun olarak görmüşlerdir.  

Anahtar Kelimeler: Kurum denetimi, okul müdürü, denetçi 

 

ABSTRACT 

The aim of this research  is to determine the problems that  headmasters working  at  A type 

Primary Schools in Kütahya  encounter in school inspections. The research is a survey.  The data 

obtained  have been  evaluated by using  SPSS15 program.    In the evaluation of the data,   some 

descriptive techniques  such as percentage, frequency, average have been used.  Briefly, the following 

results have been obtained: (1) Before the inspection,  headmasters  experienced  that  the 

environmental conditions of the schools had not been taken into consideration.  (2) During  the 
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inspection, headmasters  considered  inspectors’ only  determining  the situation and  not using 

common criteria  (3)  In terms of  the problems related to the inspection in general,  headmasters 

considered that the inspections were limited to the past.  

Keywords: Institutional Inspection ,  Headmaster, Inspector 

 

GİRİŞ 

Eğitim sistemi; maddi varlıkları, amaçları, yapıları, programları ve bunların hayata geçirilmesi 

yaşantıları ile o ülkedeki örgün ve yaygın eğitim kuruluş ve örgütlerinin bütünüdür(Balcı,2005:49). 

Eğitim sistemi, toplumun eğitim gereksinimlerini karşılamak ve devletçe hazırlanan eğitim amaçlarını 

gerçekleştirmek için kurulan okulları bütünleştirmeye çalışır(Başaran,1998:11). 

Türk Eğitim Sistemi, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa göre örgün ve yaygın eğitim 

olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Örgün eğitim sistemi kendi içinde okulöncesi eğitim, ilköğretim, 

ortaöğretim ve yükseköğretim olarak dört alt sisteme ayrılmıştır. Türkiye’de ilköğretim uzun yıllar 5 

yıl olarak düzenlenmiştir. 1997 yılında 4306 sayılı yasa ile bu süre 8 yıla çıkarılmıştır. 

İlköğretim okullarında istenilen hedeflere ulaşılması için etkili bir yönetim mekanizması 

gereklidir. Etkili yönetim ise ancak etkili denetimle sağlanır.  

Eğitimde denetim; kurum denetimi ve ders denetimi olarak  ikiye ayrılmaktadır.Bunlardan 

kurum denetimi, yönetim denetimine, ders denetimi ise öğretim denetimine karşılık gelmektedir 

(Balcı, 2005:49).  

Kurum denetimi, denetim türlerinin en kapsamlı ve etkili olanıdır. Aynı kurumda birbirini 

izleyen denetimler arasında bağlantı kurarak, önceki denetimlerde saptanan eksikliklerin giderilme, 

önerilen önlemlerin uygulanma durumunun gözlenmesi denetimde süreklilik sağlar. Kurum denetimi 

yapılırken, kurumun tüm etkinlikleri incelenir, karşılaşılan sorunlar ve bunların çözüm yolları birlikte 

saptanır, alınabilecek önlemler hakkında ilgililere gerekli rehberlik yapılır. Böylece kurumun 

amaçlarına ulaşılmasını sağlayacak şekilde çalışması, sürekli olarak yenilenmesi ve gelişmesine 

yardımcı olunur (Taymaz, 1997:143-144). 

 İlköğretim kurumlarında kurum denetimi yapılırken okul müdürleri pek çok sorunla karşı 

karşıya kalmaktadırlar. Karşılaşılan bu sorunların neler olduğunun saptanması araştırmanın problemini 

oluşturmaktadır.  
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 ARAŞTIRMANIN AMACI 

Bu araştırmanın amacı; 2007–2008 Eğitim Öğretim Yılında Kütahya ili A tipi resmi 

ilköğretim okullarında görev yapan okul müdürlerinin kurum denetiminde karşılaştıkları sorunları 

tespit etmektir.  

Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara cevap aranacaktır: 

1. İlköğretim okul müdürlerinin demografik özellikleri( cinsiyet, kıdem, öğrenim durumu ve branş ) 

nelerdir? 

2. İlköğretim okul müdürlerinin kurum denetiminde karşılaştıkları sorunlar nelerdir?   

a. Kurum denetimi öncesinde karşılan sorunlar nelerdir?   

  b. Kurum denetimi sırasında karşılan  sorunlar nelerdir? 

            c. Kurum denetimi sonrasında karşılan sorunlar nelerdir? 

            d. Kurum denetimi ile ilgili karşılan genel sorunlar nelerdir? 

 ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ 

Bu araştırmayla ilköğretim kurumlarının denetiminde okul müdürlerinin, karşılaştığı 

sorunların belirlenip, bu sorunlara ilişkin çözüm önerileri geliştirilerek alana katkı sağlanması 

beklenmektedir.  

 SINIRLILIKLAR 

Araştırmanın verileri, literatür taraması ve Kütahya ili merkezi ile ilçe merkezlerindeki A tipi 

ilköğretim okullarının müdürlerinin görüşleri ile sınırlıdır. 

YÖNTEM 

Araştırma modeli 

İlköğretim okullarının denetiminde karşılaşılan sorunları, okul müdürleri görüşlerine göre 

tespit etmeyi amaçlayan bu araştırma, var olan durumu betimlemeyi amaçladığından tarama 

modelindedir. Tarama modelinde, araştırmacı, nesnenin ya da bireyin doğrudan kendisini 

izleyebileceği gibi, önceden tutulmuş kayıtlar, eski kalıntılar ve alandaki kaynak kişilere başvurarak, 

elde edeceği dağınık verileri, kendi gözlemleri ile bir sistem içinde bütünleştirerek yorumlamak 

durumundadır ( Karasar, 1984:80). Bu nedenle tarama modeli benimsenmiştir.  
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Evren ve Çalışma Evreni  

  Araştırmanın evrenini 2007–2008 öğretim yılında Kütahya ilinde görev yapan  il ve ilçe 

merkezinde bulunan ilköğretim okullarının müdürleri oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri 98 

ilköğretim okulu müdürüne anket uygulanarak elde edilmiştir.  

Verilerin toplanması ve analiz 

Anketler SPSS 15 paket programına girilmiştir, ankette yer alan veriler analize uygun hale 

getirilmiştir. Kurum denetiminde karşılaşılan sorunlara ilişkin değerlendirmelerin katılma 

derecelerinin ortalama değerleri alınmış ve önem sırasına konularak yorumlanmıştır.  

Verilerin analizinde ve yorumlanmasında frekans, yüzde dağılımı, aritmetik ortalama 

uygulanmıştır. Beş dereceli likert tipi ölçme aracı olarak geliştirilen anketin puan aralığı aşağıda 

belirtilmiştir:  

Seçenek   Seçenek Puanı     Seçenek Puan Aralığı 

        Hiç     1        1,00 - 1,79  

        Az                2        1,80 - 2,59 

       Orta    3        2,60 - 3,39 

       Çok    4        3,40 - 4,19 

      Pek çok               5        4,20 - 5,00 

 

BULGULAR VE YORUM 

Bu bölümde sırasıyla ilköğretim okul müdürlerinin kişisel bilgileri, denetim öncesi, denetim 

sırasında, denetim sonrasında ve kurum denetiminde karşılaştıkları genel sorunlara ilişkin bulgulara 

yer verilmiştir. Bulgular her bir başlık altında yorumlanmaya çalışılmıştır.  

Kişisel Bilgiler 

 Araştırmanın örneklem grubunu oluşturan okul müdürlerin görev cinsiyet, kıdem, öğrenim 

durumu ve branşlarına ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir. 
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Cinsiyet 

 

Görev 

 

Kadın 

 

Erkek 

 

Toplam 

 

Müdür 

N 

% 

1 

1,0 

97 

99,0 

98 

100 

Tablo 1. Müdürlerin Cinsiyetlere Göre Dağılımı 

Tablo-1’de okul müdürlerinin cinsiyetleri gösterilmiştir. Kadın müdür sayısının 1, erkek 

müdür sayısının da 97 olduğu görülmektedir. İlköğretim okulu müdürlerinin % 1’i kadın, % 99’unun 

erkek olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. 

 

Kıdem 

 

 

1-7 yıl 8-14 yıl 15-21 yıl 22-29 yıl 30+ yıl Toplam 

 

 

N 3   20  26 31 18 98 

% 3,1 20,4 26,5 31,6 18,4 100 

Tablo 2. Müdürlerin Kıdemlere Göre Dağılımı 

Tablo- 2’deki denek grubuna kıdem açısından bakıldığında okul müdürlerinde yoğunlaşmanın 

22–29 yıl gruplarında olduğu görülmektedir. Okul müdürlerinin  % 3,1’inin 1-7 yıl, % 20,4’ünün 8-14 

yıl, % 26,5’inin 15-21 yıl, % 31,6’sinin 22-29 yıl ve % 18,4’ünün 30 yıldan fazla kıdeme sahip olduğu 

görülmektedir. 

 

 

 

Tablo 3. Müdürlerin Öğrenim Durumuna Göre Dağılımı 

Tablo-3’de denek grubunun  öğrenim durumlarına göre dağılımları yer almaktadır. İlköğretim 

okul müdürlerinin % 25,5’i önlisans,  % 74,5’i lisans mezunu olduğu görülmektedir. Denek grubu 

içinde  müdürler arasında yüksek lisans ve doktora mezunu bulunmamaktadır. İlköğretim okulu 

müdürlerinin büyük çoğunluğu lisans mezunudur. 

 

Öğrenim Durumu 

 

                 N 

                 % 

Önlisans 

25 

25,5 

Lisans 

73 

74,5 

Yük. Lisans 

0 

0 

Doktora 

0 

0 

Toplam 

98 

100 
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    Branş 

 

Sos. Bil. Fen Bil. Güz. San. Y. Dil Sın. Öğrt. Toplam 

 

Müdür 

N           11 

 

2 - 1 

 

1,02 

83 

 

85,50 

98 

 

100 % 11,4 2,04                0  

 

Tablo 4. İlköğretim Okul Müdürlerin Branşlara Göre Dağılımı 

Denek grubuna branş açısından bakıldığında okul müdürlerinin % 11,4’ünün Sosyal Bilimler, 

% 2,04’ünün Fen Bilimleri, % 1,02’sinin Yabancı Dil ve % 85,5’inin Sınıf Öğretmenliği branşında 

oldukları görülmektedir.İlköğretim okulu müdürlerinin büyük çoğunluğunun sınıf öğretmenliği 

branşından olduğu görülmektedir. 

Kurum Denetimi Öncesi Karşılaşılan Sorunlar 

İlköğretim okullarında kurum denetimi öncesinde karşılaşılan sorunların önem sıralaması 

Tablo-5’de verilmiştir. 

Madde 

No 

Önem 

Sırası 

Konu                               

X  

Önem 

Derecesi 

9 

8 

2 

3 

4 

1 

7 

 

6 

 

5 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 

8 

 

9 

Okulun çevre koşulları ve olanaklarının dikkate alınmaması  

Okulun fiziki durumunun önceden incelenip bilgi edinilmemesi 

Denetim etkinliklerini müfettiş ve yöneticinin birlikte planlamaması 

Denetimin planlı programlı yapılmaması  

 Kurum denetimine ayrılan sürenin az olması 

Kurum denetimi zamanının, denetim öncesinde duyurulmaması 

Denetim öncesinde okul yöneticileri hakkında ilgililerden bilgi alınmış 

olması 

Denetim öncesi müfettişlerin görev bölümü yaparak her birinin ayrı 

alanları denetlemesi 

Bir önceki denetimdeki önerilerin müfettişlerce izlenmemesi  

3,72 

3,20 

3,18 

3,11 

2,94 

2,93 

2,73 

 

2,62 

 

2,57 

Çok 

Orta 

Orta 

Orta 

Orta 

Orta 

Orta 

 

Orta 

 

Az 

Tablo 5. Müdürlerin Denetim Öncesi Karşılaştıkları Sorunlar (N=98) 

Tablo-5’de görüldüğü gibi, araştırmaya katılan okul müdürleri, “Okulun çevre koşulları ve 

olanaklarının dikkate alınmaması” maddesini çok sorun olarak görmektedirler. Diğer maddeler ise orta 

ve az derecede sorun olarak algılanmıştır. 

Kurum Denetimi Sırasında Karşılaşılan Sorunlar 

İlköğretim okullarında denetim sırasında karşılaşılan sorunların önem sıralaması Tablo-6’da 

verilmiştir. 
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Madde 

No 

Önem 

Sırası 

Konu                              

X  

Önem 

Derecesi 

8 

3 

9 

4 

6 

 

16 

 

10 

17 

5 

14 

20 

18 

19 

11 

15 

 

13 

2 

7 

1 

2 

3 

4 

5 

 

6 

 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

 

16 

17 

18 

Denetim yapan müfettişlerin ortak ölçütler kullanmaması 

Kurum denetiminde sadece durum saptamayla yetinilmesi       

Müfettişin yöneticinin makam masasına oturması 

Müfettişin yöneticinin psikolojik durumunu bilmemesi  

Rehberlik ve teftiş yönergesinde incelenecek durumların nicelik olarak 

fazla olması                                                                                                       

Müfettişler arasındaki iş bölümü nedeniyle, farklı konuların 

gözlemlenmesi bütünün dikkatten kaçması 

Müfettişin yöneticilere gerekli rehberliği sağlayamaması 

Denetim sırasında eleştirilerin nesnel olmaması 

Müfettişin yöneticiyi öğretmenlerin ve çalışanların yanında eleştirmesi 

Müfettişin mesleki yeterliliğinin eksikliği 

Okul yöneticileri ile informal ilişkiler kurulması 

Denetim sırasında eleştirilere tepki gösterilmesi 

Denetim sırasında övgülerin nesnel olmaması 

Yöneticilerin müfettişten mesleki rehberlik istememesi 

Okul yöneticisinin de kurumdaki etkinlikleri izleme ve değerlendirme 

görevinin olması 

Yöneticinin mesleki yeterliliğinin eksikliği 

Denetime müfettişin plansız başlaması 

Değerlendirme ölçütlerinin okul yöneticileri tarafından bilinmemesi 

3,68 

3,50 

3,43 

3,41 

3,35 

 

3,33 

 

3,22 

3,20 

3,13 

3,09 

3,02 

2,98 

2,93 

2,87 

2,84 

 

2,83 

2,82    

2,74 

Çok 

Çok 

Çok 

Çok 

Orta 

 

Orta 

 

Orta 

Orta 

Orta 

Orta 

Orta 

Orta 

Orta 

Orta 

Orta 

 

Orta 

Orta 

Orta 

Tablo 6. Müdürlerin Denetim Sırasında Karşılaştıkları Sorunlar (N=98) 

Tablo-6’da görüldüğü gibi, araştırmaya katılan ilköğretim okul müdürleri, “Denetim yapan 

müfettişlerin ortak ölçütler kullanmaması”, “Kurum denetiminde sadece durum saptamayla 

yetinilmesi”,    “Müfettişin yöneticinin makam masasına oturması” ve “Müfettişin yöneticinin 

psikolojik durumunu bilmemesi” maddelerini “çok” sorun olarak görmekte ”, diğerlerini “orta” ve 

“az” derecede yaşanan sorun olarak görmüşlerdir.  

Kurum Denetimi Sonrasında Karşılaşılan Sorunlar 

İlköğretim okullarında denetim sonrasında karşılaşılan sorunların önem sıralaması Tablo-7’de 

verilmiştir. 
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Madde 

No 

Önem 

Sırası 

Konu                              

X  

Önem 

Derecesi 

6 

 

4 

 

1 

3 

 

7 

1 

 

2 

 

3 

4 

 

5 

Teftiş tebliğ defterine yazılmış olanların yöneticiler tarafından yerine 

getirilmemesi 

Denetim sonrasında önerilen düzeltici ve geliştirici önlemlerin daha 

sonra izlenmemesi 

Müfettişin kurum denetimi sonunda yöneticiyle görüşmemesi  

Yöneticiye denetim sonuçları hakkında görüşlerini açıklama izni 

verilmesi 

Teftiş tebliğ defterine yalnız kurumun olumsuz yanlarının yazılması  

3,15 

 

3,08 

 

2,96 

2,84 

 

2,73 

Orta 

 

Orta 

 

Orta 

Orta 

 

Orta 

 Tablo-7 . İlköğretim Okul Müdürlerin Denetim Sonrasında Karşılaştıkları Sorunlar 
(N=98) 

 Tablo-7’de görüldüğü gibi ilköğretim okul müdürleri, “Denetim sonuçlarının toplantı 

yapılarak açıkça duyurulması” maddesini “az”, diğerlerini orta derecede sorun olarak görmektedirler.  

Kurum Denetiminde Karşılaşılan Genel Sorunlar 

İlköğretim okullarında kurum denetiminde karşılaşılan genel sorunların önem sıralaması Tablo 

8’de verilmiştir. 

Madde 

No 

Önem 

Sırası 

Konu                              

X  

Önem 

Derecesi 

3 

7 

2 

5 

 

1 

6 

1 

2 

3 

4 

 

5 

6 

Denetimin geçmişle sınırlı kalması geleceğe yönelik olmaması  

Denetimle ilgili yönetmelik ve genelgelerin sık değişmesi 

Milli eğitim sisteminde ikili bir denetim yapılanmasının olması  

Kurum denetiminde görevli müfettişlerin aynı zamanda öğretmenleri de 

denetlemesi 

Kurumlarda denetimin amaç ve politikasının belirlenmemiş olması  

Başkanlığa sunulan kurum denetimi raporlarının kısa zamanda 

değerlendirilerek gereğinin yapılmaması 

3,38 

3,32 

3,14 

3,14 

 

3,13 

2,95 

Orta 

Orta 

Orta 

Orta 

 

Orta 

Orta 

Tablo-8. İlköğretim Okul Müdürlerin Kurum  Denetiminde Karşılaştıkları Genel Sorunlar (N=98) 

Tablo-8’e göre ilköğretim okul müdürlerinin kurum denetiminde genel olarak karşılaştıkları 

sorunlarla ilgili maddeleri “orta” derece sorun olarak görmektedirler.  

SONUÇLAR 

Araştırma bulgularına dayanılarak elde edilen sonuçlar aşağıda açıklanmıştır: 
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Okul müdürleri, denetim öncesinde “Okulun çevre koşulları ve olanaklarının dikkate 

alınmaması” maddesini çok sorun olarak görmektedirler. Diğer maddeler ise orta ve az derecede sorun 

olarak algılanmıştır. 

Denetim sırasında karşılaşılan sorunlara ilişkin bulgulara bakıldığı zaman; araştırmaya katılan 

ilköğretim okul müdürleri, “Denetim yapan müfettişlerin ortak ölçütler kullanmaması”, “Kurum 

denetiminde sadece durum saptamayla yetinilmesi”, “Müfettişin yöneticinin makam masasına 

oturması” ve “Müfettişin yöneticinin psikolojik durumunu bilmemesi” maddelerini “çok” sorun olarak 

görmekte ”, diğerlerini “orta” ve “az” derecede yaşanan sorun olarak görmüşlerdir. 

Denetim sonrası karşılaşılan sorunlara baktığımız zaman ilköğretim okul müdürleri, “Denetim 

sonuçlarının toplantı yapılarak açıkça duyurulması” maddesini “az”, diğerlerini orta derecede sorun 

olarak görmektedirler.  

İlköğretim okullarında kurum denetiminde karşılaşılan genel sorunlara baktığımız zaman ise; 

ilköğretim okul müdürlerinin kurum denetiminde genel olarak karşılaştıkları sorunlarla ilgili maddeleri 

“orta” derece sorun olarak görmektedirler.  

ÖNERİLER 

Bu bölümde ,bulgulara dayalı önerilere yer verilmiştir. 

* Kurum denetiminin daha etkili ve verimli olabilmesi için kurum denetimi öncesinde okulun  çevre 

koşulları ve olanakları dikkate alınmalıdır. 

*Denetçiler kurum denetimi sırasında ortak ölçütler kullanmalı,  etik davranmaya dikkat etmelidir. 

*Çağdaş denetim sistemlerinin amacı sistemin eksiklerini belirleyip, düzeltici ve geliştirici 

etkinliklerle sistemi geliştirmektir. Bu sebeple denetçiler yöneticilerin kendini geliştirebilmeleri için 

yeterli derecede mesleki rehberlikte bulunmalıdır. 
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ÖZET 

Bu araştırmanın amacı, Marmara Üniversitesi Stratejik Planlaması kapsamında hedeflerden 

biri olan “Proje Sayısının Artırılması”’na yönelik olarak mevcut durum ve sorunların öğretim 

elemanlarının görüşlerine göre belirlenerek bu doğrultuda öneriler sunmaktadır. Araştırma Fonu 

Geliştirme Komisyonu tarafından geliştirilen 21 sorudan oluşan anket formu 2008-2009 bahar 

döneminde Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesine bağlı 10 bölümde 97 öğretim elemanına 

uygulanmış ve 90 anket  değerlendirilmeye alınmıştır. 

Araştırma bulgularına göre; öğretim elemanlarının %50’si araştırma ve proje yapmak için 

insan kaynaklarının ve fiziksel altyapının  yeterli olmadığını, %47’si araç-gereç altyapısının yeterli 

olmadığını, %67’si malî kaynakların mevcut olmadığını, %72’si ise malî kaynakların yeterli 

olmadığını belirtmişlerdir. Öğretim elemanlarının %42’si malî kaynak olarak BAPKO, %12’si ise 

TÜBİTAK/TÜBA projelerinden yararlanmıştır. Öğretim elemanlarının %88’i üniversitenin diğer 

bölümleri ile çalışmadığını, %67’si üniversite dışında diğer kurumlar ile işbirliği yapmadıklarını 

belirtmektedirler. Öğretim elemanlarının bilgiye ulaşmakta yaşadıkları sorunlar; internete bağlanma 

(%27), makale temini (%37) ve kütüphane hizmetleri (%34)’dir. BAPKO, TÜBİTAK ve benzeri 

kurumlara proje için başvuran öğretim elemanlarının oranı %52’dir. 

Öğretim elemanları; araştırma, proje yapmak ve yayın sayısını artırmak bakımından, malî 

yardım yetersizliği, kütüphane ve kitap imkânlarının yetersizliği, ders yükü fazlalığı, öğrenci sayısının 

çokluğu, kurumlararası iletişim eksikliği, zaman yetersizliği, bürokratik engeller, yurtdışında çalışma 

imkânının olmaması, projelerde formalitenin çokluğu, yabancı dil bilgisinin yetersizliği, araç-gereç 

yetersizliği ve yöneticilerin ilgisizliğini sorun olarak görmektedirler.  Araştırma sonucuna göre; malî 

kaynaklar artırılmalı, kitap ve makale yazımı için teşvik amacıyla fonlar oluşturulmalı, öğrenci sayısı 

azaltılmalı, projelerde YL ve Dr. öğrencilerinden yararlanılmalı, ekip çalışması sağlanmalı, yayın 

sayısından çok niteliğe önem verilmeli, fiziksel mekân, araç-gereç sağlanmalı, yurt dışı imkânları 

mailto:abakioglu@marmara.edu.tr
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artırılmalı, teknik malzeme sayısı çoğaltılmalı, malzeme temini proje bitimine bırakılmamalı, projelere 

başvuru sistemi basit olmalı, kütüphaneler mesai saatleri dışında da hizmet verebilmeli, sempozyum, 

atama ve yükselmelerde yayın sayıları esas alınmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Araştırma Projesi, Üniversite Yönetimi, Araştırma Fonu İşleyişi. 

ABSTRACT 

The purpose of this research is to determine the current status and problems intended for 

“Increasing  number of  projects” which is one of the targets in the scope of Marmara University’s 

Strategic Planning, according to teaching staff’s point of view and to present recommendations for its 

development. 

The questionnaire consisting of 21 questions developed  by the research fund development 

commission was applied to 97 academic staff in 10 departments of Marmara University Atatürk 

Faculty of Education during 2008-2009 spring term and 90 questionnaires were evaluated. According 

to research findings; 50% of teaching staff stated that human resources and physical infrastructure are 

not sufficient to do research and projects, 47% of them complained about the materials are not 

sufficient, 67% of  them stressed that financial resources are not available and 72% of them claimed 

that financial resources are not sufficient. 42% of the teaching staff have benefited from BAPKO as a 

financial resource and 12% of them have fund from TÜBİTAK / TUBA projects. 88% of the teaching 

staff pointed out that they have no colloborations with other departments of the university, 67% stated 

that they are not working with other institutions outside the university. The problems of teaching staff 

in accessing to information are; internet access (27%), the article supplies (37%) and library services 

(34%). The proportion of the teaching staff who apply for BAPKO,TUBITAK and similar institutions 

for projects is 52 %. 

According to the teaching staff,  insufficient financial aid, lack of libraries and library 

facilities, excessive course load, large number of students, the lack of interagency communication, 

lack of time, bureaucratic barriers, the impossibility to study abroad, the abundance of formality in 

projects, lack of foreign language, lack of equipment and indifference of administrators are considered 

as problems in making research and increasing the number of publications. 

According to the results of the research, financial resources should be enhanced, incentive 

funds should be created for symposium and for writing books and articles, the number of students 

should be decreased, it should be benefited from MA and PhD students in projects, teamwork must be 

provided and not the number but the quality of the publications should be attached importance,   

physical conditions, equipment should be provided, international opportunities, the number of 

technical material should be increased, material supply should not be left to the end of the project, the 
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application system to the projects should be simple and the libraries should provide service outside the 

working hours, appointment and promotion should be based on the number of publications. 

Keywords: Research Project, University Administration, Functioning of Research Fund.  

1. GİRİŞ 

2003 yılında kabul edilen 5018 sayılı “Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu” ile  Kamu 

idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde 

geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, 

performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve 

değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar 

(http://www.sp.gov.tr/documents/5018kmykk.pdf; 23.03.2010 22:05). Bu düzenleme ile birlikte tüm 

üniversiteler diğer kamu kurumları gibi “Stratejik Plana Dayalı Performans Esaslı Bütçe Sistemi”  

uygulamak durumunda kalmışlardır. 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun üniversitelerin finansal 

yönetimlerine getirdiği yenilikler şunlardır: 

1) Farklı mevzuata tabi olarak bütçeleştirilen, harcanan, muhasebeleştirilen kamu kaynakları bu yasa 

altında toplanmıştır (Öğrenci Sosyal Hizmetler, Döner Sermaye ve Sosyal Tesis kaynakları gibi). 

2) Birden çok yılı kapsayan bütçe hazırlanmasına geçilerek bütçe hazırlanmasında orta erimli bakış 

açılarının hesaba katılması sağlanmıştır. 

3)  Harcamaların denetiminde anlayış değişikliğine gidilmiştir. Bu anlayış çerçevesinden denetim; 

•    Üst yönetici tarafından atanan denetçi tarafından gerçekleştirilen iç denetim, 

•    Sayıştay tarafından gerçekleştirilen dış denetim olmak üzere ikiye ayrılmıştır. 

• Belge üzerinde yapılan denetim anlayışı, yerindelik ve performans denetimi şekline 

dönüştürülmüştür. 

4) Harcamalardan sorumlu görevliler yeniden tanımlanmış ve sorumlulukların yaygınlaştırılması 

yoluna gidilmiştir. Dekanlar ita amiri olmuşlardır. 

5) Harcamaların ön denetimi ve ödemesini gerçekleştiren Maliye Bakanlığı’na bağlı Bütçe Dairesi 

Başkanlığı, Saymanlık Müdürlüğü gibi birimler kaldırılmış, malî hizmetlerin kurum yapısı içinde 

oluşturulan Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmesi sağlanmıştır              

(Türkiye’nin Yükseköğretim Stratejisi, www.yok.gov.tr/ component/ option,com_docman 

/task.../lang,tr/30.03.2010,16:00). 

http://www.sp.gov.tr/documents/5018kmykk.pdf
http://www.yok.gov.tr/
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Kamu idarelerinde stratejik planlamaya ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik 

(http://www.sp.gov.tr/mevzuat.html;23.03.2010  22:00);  kamu idarelerini ilk stratejik planlarını geçiş 

takvimine uygun olarak en geç 31/1/2009 tarihine kadar hazırlamakla yükümlü kılmıştır. Bu 

bağlamda, Marmara Üniversitesi bünyesinde   1 Aralık 2006 tarihinde stratejik planlama hazırlık 

döneminde birimlerle koordinasyonu sağlamak amacıyla Üniversite Stratejik Planlama Ofisi 

(MÜSPO) kurulmuştur. İlgili yönetmelikte belirtilen geçiş takvimindeki esaslara uygun olarak 

Marmara Üniversitesi, 2009-2013 yıllarını   kapsayan ilk stratejik planını Devlet Planlama Teşkilatı 

Müsteşarlığına göndermek üzere 28 Haziran 2008 tarihinde senatonun onayına sunmuştur. 

Üniversitelerin hazırlamış oldukları stratejik planlarda ve öz değerlendirme raporlarında 

üniversitelerin başarı ölçütleri olarak genellikle, yapmış oldukları araştırma, proje ve yayın sayılarını 

kullandıkları görülmektedir. Çünkü, üniversitelerin temel varlık nedenlerinden biri de  bilimsel 

araştırma, proje ve yayın yaparak toplumsal gelişmeye katkı sağlamaktır. Türkiye’de yapılan yayın 

sayısı ve atıf sayılarının son yıllarda belli gelişmeler sağlamasına rağmen ABD, AB ülkeleri, OECD 

ülkeleri ile kıyaslandığında  henüz istenilen seviyede olmadığı bilinmektedir. 

1981-2007 yılları arasında Türkiye, 44 ülke ve 7 gruba ait Sosyal Bilimler kapsamındaki 79 alt 

bilim dalının yayın sayısı ve atıf sayısı  incelendiğinde 

(http://www.ulakbim.gov.tr/cabim/yayin/tbyg_1981_2007/ektablo4.pdf, sayfa:198-199; 30.03.2010, 

21:32); 1981-2007 yılları arasında Eğitim ve Bilimsel Disiplinlerde; Dünya’da Toplam yayın sayısı 

43,322, toplam atıf sayısı 184.950; OECD ülkelerinde toplam yayın sayısı 36.155, toplam atıf sayısı 

162.739; ABD’de toplam yayın sayısı 28.278, toplam atıf sayısı 128.348; AB ülkelerinde toplam 

yayın sayısı 7.766, toplam atıf sayısı 31.665 iken Türkiye’de, bu dönemdeki toplam yayın sayısı 140, 

yapılan atıf sayısının ise  157 olduğu görülmektedir. Aynı dönemde(1981-2007), Eğitim Araştırmaları 

alanında Türkiye’de toplam yayın sayısı 180, atıf sayısı ise 184 olarak gerçekleşmiştir. Bu veriler 

göstermektedir ki Türkiye, Dünya, OECD, ABD  ve AB ülkeleri ile karşılaştırıldığında 1981- 2007  

yıllarını kapsayan 27 yıllık sürede yayın sayısı ve atıf sayısı bakımından oldukça alt sıralarda yer 

almaktadır. Bu durum, ülkemizdeki Üniversitelerde araştırma, proje ve yayın sayısının ve niteliğinin 

geliştirilmesi ihtiyacının en temel konulardan biri olduğunu göstermektedir. Ancak, bu ihtiyacın 

giderilmesi noktasında karşımıza çıkan en temel sorun malî kaynaklar ve bunların etkin kullanımı 

olmaktadır. 

Yükseköğretimde eğitim giderlerinin karşılanması için kamu kaynaklarının dağıtımında da 

bazı nicel ve nitel performans ölçütlerini gözönüne alan formüller kullanılması gittikçe 

yaygınlaşmaktadır (formula funding). Bu formüllerde, genellikle öğrenci sayıları temel ölçüt olarak 

alınmakta, kayıt olan, mevcut ve/veya mezun edilen öğrenci sayıları gibi kıstaslar kullanılarak kaynak 

dağıtımı yapılmaktadır. Yıllık bütçelerle kaynak verilmesi yerine, performansla temellendirilmiş 3 

yıllık bütçelerle kaynak verilmesinin (performance contracting) yaygınlaşan bir uygulama olduğu 

http://www.sp.gov.tr/mevzuat.html;23.03.2010
http://www.ulakbim.gov.tr/cabim/yayin/tbyg_1981_2007/ektablo4.pdf
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gözlenmektedir. İlk kez 1988 yılında Fransa’da başlatılan bu model daha sonra Finlandiya, İsviçre ve 

Avusturya tarafından da uygulanmaya başlanmıştır. Bir diğer önemli gelişme ise yerel veya merkezî 

yönetimler tarafından talep edilen bazı eğitim programlarının üniversiteler tarafından geliştirilmesi ve 

bu hizmetin bir sözleşme ile yönetimler tarafından “satın alınması” şeklinde ortaya çıkmaktadır. Buna 

“sözleşme temelli fonlama” (contract based funding) denilmektedir. ABD ve Avusturalya’da çok 

yaygın olan bu uygulama son zamanlarda Hollanda ve İngiltere’de de yaygınlaşmaya başlamıştır. 

Eğitim alanında olduğu gibi, araştırma alanında da üniversiteler, kaynaklarını giderek kamu kesimi 

dışından sağlamaya zorlanmaktadırlar. Diğer bir deyişle, kamu desteğiyle kamu yararına bilgi üretmek 

yerine, özel kurumlar desteğiyle salt o kurumlar için araştırma geliştirme yapmaya 

yönlendirilmektedirler. Bu tür gelişmelere bir örnek olarak, ABD’nin 32 devlet üniversitesinde sanayi 

için yapılan AR/GE çalışmalarına harcanan fonların 1990-2001 yılları arasında iki misli artması 

verilebilir. Bu artış Hollanda’da 1990-1999 yılları arasında % 50 oranında gerçekleşmiştir. İsveç 

üniversitelerinde 1980-2001 yılları arasında sanayiye yönelik AR/GE çalışmalarının toplam araştırma 

kaynakları içindeki payı % 35’den % 65’e yükselmiştir. İngiltere’deki üniversitelerde, 2000 yılı 

araştırma fonlarının % 35’i özel kuruluşlar tarafından sağlanmıştır (Türkiye’nin Yükseköğretim 

Stratejisi, www.yok.gov.tr/component/option,com_docman/task.../lang,tr/30.03.2010,16:00). 

1.1. Problem Durumu 

 Üniversitelerin ulusal ve uluslararası düzeydeki başarı sıralamalarında ve başarı  

karşılaştırmalarında temel kriter olarak araştırma, proje ve  bilimsel yayın sayıları ile yapılan atıf 

sayıları  dikkate alınmaktadır. Ülkemizdeki üniversitelerin ulusal ve uluslararası düzeydeki 

sıralamaları ve başarı durumları incelendiğinde ise, araştırma, proje, bilimsel yayın ve atıf sayısı 

bakımından yeterli düzeyde olmadıkları dikkati çekmektedir. 

 1981-2007 yılları arasında Türkiye, 44 ülke ve 7 gruba ait Eğitim-Özel bilim dalının yayın 

sayısı ve atıf sayısı bazı ülkelerle karşılaştırmalı olarak incelendiğinde  

(http://www.ulakbim.gov.tr/cabim/yayin/tbyg_1981_2007/ektablo4.pdf, sayfa:200; 30.03.2010, 

21:32); Dünya’da Eğitim alanında toplam yayın sayısı 16.753, toplam atıf sayısı 128.200; OECD 

ülkelerinde toplam yayın sayısı 15.396, toplam atıf sayısı 120.453; AB-27 ülkelerinde toplam yayın 

sayısı 2.045, toplam atıf sayısı 12.461 olduğu görülmektedir. Aynı dönemde, Türkiye’de eğitim 

alanında toplam yayın sayısı 28, toplam atıf sayısı ise 70’tir. Yayın sayısı, 1981-2007 döneminde, hem 

AB-27’ nin ve hem de ABD’ nin % 1,8’i kadar olan Türkiye, bazı Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin de 

önünde, 26 yıllık toplamda 26. sırada yer almaktadır. Bu sonuçlar, Türkiye’de eğitim ve sosyal 

bilimler başta olmak üzere hemen hemen tüm alanlarda araştırma, proje geliştirme ve bilimsel 

yayınlarda önemli eksikliklerin bulunduğunu ve bu konuların acilen düzenlenmesi, geliştirilmesi 

ihtiyacının bulunduğunu göstermektedir. 

http://www.yok.gov.tr/component/option,com_docman/task.../lang,tr/30.03.2010,16:00
http://www.ulakbim.gov.tr/cabim/yayin/tbyg_1981_2007/ektablo4.pdf
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2007 yılında, yayın sayısına göre 19., 2008 yılında 18. sıraya yükselen Türkiye; 1981-2007 

döneminde makale, derleme/inceleme ve not türünde yapılmış yayın sayılarına göre, 45 ülke arasında 

kümülatif olarak 26. sırada ve Norveç, Yunanistan, Meksika, Portekiz gibi ülkelerin de önünde yer 

almaktadır. Bu sıralamada Türkiye’nin üzerindeki 10 ülke Güney Kore (16.), İsrail (17.), Belçika 

(18.), Polonya (19.), İskoçya (20.), Brezilya (21.), Tayvan (22.), Danimarka (23.), Finlandiya (24.) ve 

Avusturya (25.)’sıradadır. Verilere göre; ABD birinci, Japonya ikinci, Almanya üçüncü sırada yer 

almaktadır. 27 ülkeden oluşan Avrupa Birliği’ne ait toplam yayın sayısı (6.736.583) ile ABD’nin 

yayın sayısı (6.634.586) arasındaki fark (101.997) % 1,5’ tir 

(http://www.ulakbim.gov.tr/cabim/yayin/tbyg_1981_2007/yayinsayisinagore.pdf; 30.03.2010, 22:30). 

Dünyada en iyi ilk 500 üniversite arasına Türkiye’den 3’ü devlet, 1’i vakıf olmak üzere 4 

üniversite girebilmiştir. İTÜ 390, ODTÜ 438 ve İstanbul Üniversitesi 472’inci sırada yer almıştır. 

Vakıf üniversiteleri sıralamasında ise Bilkent Üniversitesi 479’uncu olmuştur 

(http://arsiv.ntvmsnbc.com/news/436296.asp; 30.03.2010, 16.50). 

2008 yılında ilk 500 üniversite içine 3 Türk üniversitesi girebilmiştir. Dünya sıralamasında, 

ODTÜ 390. olarak birinci sırada yer alırken, Boğaziçi 455., Bilkent ise 489. olmuştur. Türkiye'nin ilk 

1000 içinde 8 üniversitesi bulunmaktadır. İlk 2000 içinde ise 23 Türk üniversitesi yer almıştır. 

(http://www.tanitim.metu.edu.tr/dunya_siralama.php; 30.03.2010,17:09).  

Bu veriler, dünya sıralaması dikkate alındığında;  üniversitelerimizin araştırma, proje, yayın sayısı ve 

kalitesi bakımından yeterli olmadığını göstermektedir. Üniversitelerin özellikle son yıllarda, 

gerçekleştirmeye çalıştıkları stratejik planları ve özdeğerlendirme raporları incelendiğinde,  bilimsel 

araştırma, proje ve yayın sayılarının artırılmasına yönelik çalışmalara daha çok ağırlık vermekte 

oldukları dikkati çekmektedir. Ancak, tüm çabalara rağmen bilimsel araştırma, proje ve yayın 

sayılarının artırılması, niteliklerinin geliştirilmesi  sürecinde malî kaynak sorunlarının en temel 

sorunların başında geldiği görülmektedir. 

Araştırma için üniversitelere sağlanan kamu kaynaklarının dağıtımında önemli politika 

değişiklikleri gözlenmektedir. Araştırma fonları, giderek kamu kurumları tarafından belirlenen 

“öncelikli alanlar”a kaydırılmaktadır. Günümüzün küresel ekonomisinde, teknoloji rekabetinde öne 

geçmek isteyen ülkelerin öncelikli alanları da genellikle uygulamalı fen bilimleri ile sağlık bilimleri 

alanlarında olmakta, sosyal bilimler başta olmak üzere diğer bilim alanlarına yeterli kamu kaynağı 

ayrılamamaktadır. Araştırma fonları daha çok üniversitelerin önerdikleri proje bazında “güdümlü” 

araştırmalara bir değerlendirme sonrasında dağıtılmakta (project based earmarked research) ve 

üniversitelere tahsis edilen “torba araştırma bütçeleri” giderek küçülmektedir. Özellikle gelişmekte 

olan ülkelerde, fonların dağıtımında işlevsellik (relevance) ön plana çıkmakta, diğer bir deyişle uzun 

soluklu temel araştırmalar (basic research) ve bireysel bağımsız araştırmalar (curiosity-driven-

research) yerine, kısa sürede ekonomiye katkı sağlayacak uygulamalı araştırmalar (applied-research 

http://www.ulakbim.gov.tr/cabim/yayin/tbyg_1981_2007/yayinsayisinagore.pdf
http://www.tanitim.metu.edu.tr/dunya_siralama.php
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veya pre-competitive research) ön plana çıkmaktadır (Türkiye’nin Yükseköğretim Stratejisi, 

www.yok.gov.tr/component/option,com_docman/task.../lang,tr/30.03.2010,16:00). 

Performans ve rekabete dayanan fon dağıtım sistemi, seçkin üniversitelerin araştırma alanında 

giderek daha da güçlenmesine, diğerlerinin bu alandan çekilmek zorunda kalmasına ve böylece 

“araştırma üniversiteleri” ile diğer üniversitelerin daha keskin çizgilerle birbirlerinden ayrılmasına yol 

açmaktadır. Örneğin, İngiltere’de 2002/03 yılında araştırma fonlarının % 75’i, toplam 135 üniversite 

arasından 25 üniversiteye tahsis edilmiştir. Ancak, üniversitelerin yerleşik kadrolarını rahatsız eden 

tüm bu gelişmelere karşın, bu uygulamaların bir ülkede yeterli sayıda yetkin araştırmacı bulunuyorsa, 

malî kaynakların en güçlü altyapıya ve akademik kadrolara sahip olan yükseköğretim kuruluşlarına 

yönlendirilmesi mümkün olmaktadır. Başka bir deyişle, araştırma kaynakları araçsal bir rasyonellik 

anlayışıyla sınırlı olan bir etkinlik anlayışı içinde verimli olarak kullanılmış olmaktadır (Türkiye’nin 

Yükseköğretim Stratejisi, 

www.yok.gov.tr/component/option,com_docman/task.../lang,tr/30.03.2010,16:00). 

Yükseköğretimin finansmanı konusunda yaşanan bu gelişmeler, yükseköğretim kurumlarında 

piyasa değerlerinin giderek yaygınlaşması sonucunu doğurmaktadır. Bu dönüşüm sürecine uyum 

sağlayabilmeleri için üniversitelere daha fazla malî özerklik (financial autonomy) verilmekte, gelir 

kaynaklarını çeşitlendirerek kamu kaynaklarına bağımlılığını azaltan üniversitelerin akademik 

özgürlüklerinin de artacağı, böylece tam özerkliğe (full-autonomy) sahip olacakları ileri sürülmektedir. 

Ancak, bu konuda bir görüş birliği bulunmamaktadır. Üniversitelerin piyasa değerlerince 

yönlendirilmesi, sunduğu hizmetlerin belli gruplara yönelmesi sonucunu doğurmaktadır. Akılcılık 

adına siyasetin ve piyasanın miyopik bakış açılarıyla yönlendirilen bir üniversitenin topluma 

yapabileceği katkılar çok sınırlanmış olmaktadır. Oysa, 900 yılık bir kurum olan üniversiteyi, 

insanlığın en önemli kültürel miraslarından biri olarak görmek gerekir. Uzun erimli mantıkların ve 

soğukkanlı değerlendirmelerin hâkim olduğu böyle bir kurumun niteliğinde yaşanan bu doğrultudaki 

gelişmelerin, uzun erimde çok önemli olumsuz sonuçları olabileceği göz ardı edilmemelidir 

(Türkiye’nin Yükseköğretim Stratejisi, 

www.yok.gov.tr/component/option,com_docman/task.../lang,tr/30.03.2010,16:00). 

Marmara Üniversitesi tarafından desteklenen Proje türleri incelendiğinde 

(http://bapko.marmara.edu.tr//sayfa/331/proje-turleri/projelere-genel-bakis, 23.03.2010,23:05); 

Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu(BAPKO), Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma 

Kurumu (TÜBİTAK), Avrupa Birliği (AB) adı altında değişik projelerin desteklendiği görülmektedir. 

Marmara Üniversitesinde 2000-2008 yılları arasında gerçekleştirilen proje sayıları ve bunlara 

ayrılan ödenekler aşağıda yer almaktadır (http://sgdb.marmara.edu.tr/sayfa/474/stratejik-plan; 

23.03.2010, 23:40): 

http://bapko.marmara.edu.tr/sayfa/331/proje-turleri/projelere-genel-bakis
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Marmara Üniversitesi 2007-2008 Yılları Toplam Araştırma Fonu Ödeneği (YTL), Eğitim 

Bilimleri alanında 138.835, Fen Bilimleri alanında 804.413, Sağlık Bilimleri alanında 2.112.231, 

Sosyal Bilimler alanında 48.667 YTL olmak üzere toplam 3.104.146  YTL olarak gerçekleşmiştir. 

2006-2007 yılları arasında ayrılan toplam araştırma fonu ödeneği ise 3.189.531 YTL olmuştur.  

Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu (BAPKO) proje sayısı 2007-2008 

yılları arasında, Eğitim Bilimleri alanında 14, Fen Bilimleri alanında 68, Sağlık Bilimleri alanında 

126, Sosyal Bilimler alanında 9  olmak üzere 217 olarak gerçekleşmiştir. 2006-2007 yılları arasında 

ise 293 BAPKO projesi gerçekleştirilmiştir. 2005-2008 yılları arasında gerçekleştirilen Türkiye 

Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Proje sayısı 44 iken, Eğitim Bilimleri alanında 

hiç proje gerçekleştirilmediği ve en çok projenin Fen Bilimleri alanında (44) gerçekleştirildiği 

görülmektedir. 2005-2008 yılları toplam TÜBİTAK Proje Bütçesi 5.515.471.29 YTL olarak 

gerçekleşmiştir. 2005-2007 yılları arasında Avrupa Birliği (AB)Projeleri kapsamında 2 adet proje 

gerçekleştirilmiş ve toplam 80.000$ ve 142.500€  bütçe kullanılmıştır. 

Marmara Üniversitesi tarafından hazırlanan 2009 yılı özdeğerlendirme raporu sonuçlarına göre 

(http://muspo.marmara.edu.tr/sayfa/1105/2008-oz-degerlendirme-raporu, 25.03.2010;15:00); 2008-

2009 yılları incelendiğinde;  Eğitim Bilimleri alanında 230.621 YTL araştırma projeleri ödeneği 

kullanılmıştır. Bu dönemde kullanılan Araştırma projeleri ödeneği miktarı 3.903.320 YTL olmuştur. 

Eğitim Bilimleri alanında gerçekleştirilen BAPKO proje sayısı 25’tir. Bu dönemde en fazla BAPKO 

proje sayısı Sağlık Bilimleri alanında (158) olmuştur. Toplam TÜBİTAK Proje sayısı 21 iken sadece 1 

projenin Eğitim Bilimleri alanında gerçekleştirilmiş olduğu görülmektedir. 2008-2009 yılları arasında  

TÜBİTAK Proje bütçesi için 3.043.006 YTL ayrılırken  bu  miktarın 157.024 YTL’si Eğitim Bilimleri 

için ayrılmıştır. 2008 yılında Bilimsel Arastırma Projeleri Birimi tarafından desteklenen 294 projenin 

79’u Tıp Fakültesine aittir. Tıp Fakültesini 37 proje ile Dis Hekimliği Fakültesi, 35 proje ile Fen 

Edebiyat Fakültesi, 25 proje ile Atatürk Eğitim Fakültesi, 23 proje ile Eczacılık Fakültesi, 21 proje ile 

Teknik Eğitim Fakültesi, 20 proje ile Mühendislik Fakültesi, 13 proje ile Güzel Sanatlar Fakültesi, 12 

proje ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, 9 proje ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 7 proje 

ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, 7 proje ile İletisim Fakültesi ve 6 proje ile Teknik Bilimler 

Meslek Yüksekokulu takip etmektedir. 

2008 Yılında TÜBİTAK destekli 21 adet proje için ayrılan 3.043.006.00 TL bütçenin 

1.368.148.00 TL harcaması takip edilmiştir. DPT destekli 1 adet proje için ayrılan 250.000.00 TL 

bütçenin 103.703.00 TL’sinin harcaması takip edilmiştir. Avrupa Birliği destekli 2 proje yürütülmekte 

iken 2008 yılında 2 adet yeni proje ilavesi ile proje sayısı 4’e ulaşmış olup proje bütçesi toplam 

627.446 Euroya çıkarılmıştır. 2008 yılında bu projeler için toplam 65.866.36 Euro harcamada 

bulunulmuştur. 2008 yılında 320 proje desteklenmiş olup bunların 1’i DPT destekli proje 21’i 

TÜBİTAK destekli projeler, diğer 294’ü Marmara Üniversitesi Rektörlüğü BAPKO bütçesinden 

desteklenen projeler ve 4’ü ise AB destek projesidir. BAPKO bütçesinden desteklenen projelere 

http://muspo.marmara.edu.tr/sayfa/1105/2008-oz-degerlendirme-raporu
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toplam 3.903.320.00 TL, DPT destekli projeye 250.000.00 TL, TÜBİTAK destekli projelere ise 

3.043.006.00 TL destek sağlanmıştır.  

2004 yılında yayın sayısı 366 ve makale sayısı 250 iken, 2008 yılında yayın sayısı 580’e, makale 

sayısı ise 433’e yükselmiştir. 2008 yılında 2007 yılına göre yayın sayısı %13.7, makale sayısı %23 

oranında artmıştır. 

Marmara Üniversitesi yayınlarına 2004 yılında yapılan atıf sayısı 1610 iken bu sayı, 2007’de 3460’a, 

2008’de ise 4557’ye yükseldiği görülmektedir. Atıf sayısı 2008 yılında 2007 yılına göre %31,7 

oranında artmıştır.  

2008 yılında,  tüm üniversitelerde  Science Citation Index (SCI), Social Sciences Citation Index 

(SSCI) ve   Arts and Humanities Citation Index (AHCI)’te yayımlanan yayınların sayısı 

incelendiğinde (http://www.osym.gov.tr; 27.03.2010, 18:45); Marmara Üniversitesi SCI:408, SSCI:33, 

AHCI:2 olmak üzere, toplam 1302 öğretim üyesi başına yayın ortalamasının 0.33 olarak gerçekleştiği 

görülmektedir.Marmara Üniversitesinin tüm üniversiteler içindeki yayın sıralamasında 82. sırada 

bulunduğu, yayınların öğretim üyesi başına sıralamasında ise 86. sırada bulunduğu görülmektedir. 

Marmara Üniversitesi kütüphanesinde takip edilen periyodik (basılı) yayın sayısı 2004-2005 

yılları arasında 699 iken 2008-2009 döneminde 787  olmuştur. 2004-2005 yıları arasında periyodik 

(elektronik) yayın sayısı 14.450 iken 2008-2009 döneminde 55.657’ye yükselmiştir. Kütüphanedeki 

kitap sayısı 2004-2005 yılları arasında 180.160 iken bu sayı 2008-2009 yılları arasında 196.339’a 

yükselmiştir (http://muspo .marmara.edu.tr/sayfa/ 1105/2008-oz- degerlendirme- raporu,  

25.03.2010;15:00). 

Marmara Üniversitesi 14 Fakültesi, 5 Yüksekokulu, 4 Meslek Yüksekokulu ve 11 Enstitüsü ile 

Rektörlüğe bağlı iki bölümle (Atatürk İlkeleri ve Inkilap Tarihi Bölümü ve Türk Dili Bölümü) 32 

programda ön lisans, 104 programda lisans, 218 programda tezli yüksek lisans, 67 programda tezsiz 

yüksek lisans ve 147 anabilim dalında doktora olmak üzere toplam 568 ayrı programda eğitim öğretim 

vermektedir. Marmara Üniversitesi bünyesinde 567 profesör, 223 doçent, 587 yardımcı doçent, 237 

öğretim görevlisi, 986 araştırma görevlisi, 171 okutman, 69 uzman, toplam 2840 öğretim elemanı ile 3 

çevirmen, 1 eğitim-öğretim planlamacısıyla birlikte çalışmakta; 1332 idari personeli, çeşitli birimlerde 

istihdam etmektedir (http://sgdb.marmara.edu.tr/sayfa/474/stratejik-plan; 23.03.2010, 23:40). 

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesine Bağlı bölümler şunlardır 

(http://aef.marmara.edu.tr/; 25.03.2010, 14:50): 

• İlköğretim Eğitimi Bölümü,       • Özel Eğitim Bölümü,    • Türkçe Eğitim Öğretimi Bölümü, 

• Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü 

http://www.osym.gov.tr/
http://aef.marmara.edu.tr/


II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi  61  
 

II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongre Kitabı 

• Eğitim Bilimleri Bölümü 

• Yabancı Diller Bölümü 

• Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü 

• Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü 

• Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Bölümü 

• Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümü 

Değişik yıllara göre, Atatürk eğitim Fakültesinin öğretim elemanı ve öğrenci sayıları 

incelendiğinde (http://sgdb.marmara.edu.tr/sayfa/474/stratejik-plan; 23.03.2010, 23:40); 2000-2001 

öğretim yılında 301 olan öğretim elemanı sayısının 2007-2008 öğretim yılında 240’a düştüğü, 2000-

2001 öğretim yılında 7585 olan öğrenci sayısının ise, 2003-2004 öğretim yılında 8019, 2005-2006 

öğretim yılında 7901, 2007-2008 öğretim yılında ise 7331 olarak gerçekleştiği görülmektedir.  

Atatürk Eğitim Fakültesinde, 2008-2009 öğretim yılı kayıtlı öğrenci sayısı 7224 olarak 

gerçekleşmiştir (http://muspo. marmara.edu.tr/ sayfa/1105/2008 -oz-degerlendirme-raporu, 

25.03.2010; 15:00). 

2008-2009 Yükseköğretim İstatistikleri Kitabı verilerine göre (http://www.osym.gov.tr/Genel; 

30.03.2010; 15:05); Marmara Üniversitesine  2008-2009 öğretim yılında yeni kayıt yaptıran öğrenci 

sayısı 10234, Atatürk Eğitim Fakültesine yeni kayıt yaptıran öğrenci sayısı 1555,  öğretim elemanı 

sayısı 2839, Atatürk Eğitim Fakültesinde görevli öğretim elemanı sayısı ise 254’tür. 

2. Araştırmanın Amacı 

 Bu araştırmanın amacı,  Marmara Üniversitesi Stratejik Planlaması kapsamında hedeflerden 

biri olan “Proje Sayısının Artırılması”’na yönelik olarak mevcut durum ve sorunların öğretim 

elemanlarının görüşlerine göre belirlenerek bu doğrultuda öneriler geliştirmektir. 

2.1.Yöntem 

 Araştırmada verileri toplayabilmek için “Marmara Üniversitesi Araştırma Fonu Geliştirme 

Komisyonu” tarafından geliştirilen ve  21 sorudan oluşan anket formu kullanılmıştır.  Komisyonun 

izni alınmış, bir toplantıda, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesinde uygulanan  ve işaretli 

olarak geri dönen anketlerin tarafımızca değerlendirilip bildiri haline getirilmesi izni ve kararı 

alınmıştır.  Anket Formu 2008-2009 bahar döneminde Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim 

Fakültesine bağlı 10 bölümde  toplam 97 öğretim elemanına uygulanmıştır. Araştırma verilerinin 

analizi  9 bölümden geri dönen toplam  90 anket değerlendirilerek gerçekleştirilmiştir. Araştırma 

http://www.osym.gov.tr/Genel
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sonucu, öğretim elemanlarının anket sorularına verdikleri yanıtlar yüzde (%) ve frekans (f) 

kullanılarak analiz edilmiş ve bu bağlamda değerlendirmeye tabi tutulmuştur. 

3.Bulgular 

 Araştırma sonucunda, araştırmaya katılan öğretim elemanları ile ilgili demografik verilere 

bakıldığında;  öğretim elemanlarının %97 (87 kişi)’si fakültede, %3 (3 kişi)’ü ise enstitüde görev 

yapmaktadır. Öğretim elemanlarının %90 (81 kişi)’ı eğitim alanında çalışmakta, %10 (9 kişi)’u ise 

Güzel Sanatlar alanında çalışmaktadır. Araştırmaya katılan öğretim elemanlarının %57 (51 kişi)’si 

Doktor/Uzman, %26 (23 kişi)’sı Yardımcı Doçent, %11 (10 kişi)’i Profesör, %4 (4 kişi)’ü Araştırma 

Görevlisi ve %2 (2 kişi)’si Doçent unvanına sahiptir. 

Araştırmaya katılan öğretim elemanlarının  bugüne kadar birlikte çalışarak ortak proje 

gerçekleştirdikleri toplam akademik eleman sayısı 167’dir.  Ortak proje çalışmasında, öğretim elemanı 

başına düşen akademik elaman sayısının oldukça düşük olduğu görülmektedir. 

Tablo.1 Öğretim Elemanlarının Görev Yaptıkları Bölümlere Göre Dağılımları 

Öğretim Elemanlarının Görev Yaptığı Bölümler Sayı (f) Yüzde (%) 

Yabancı Diller Bölümü 10 11,10 

Türkçe Eğitim Öğretimi Bölümü 4  04,40 

Okulöncesi Eğitimi Bölümü 5  05,60 

Özel Eğitim Bölümü 5  05,60 

Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Bölümü 15 16,70 

Eğitim Bilimleri Bölümü 19 21,00 

Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü 17 18,90 

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü 9         10,00 

Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü 6 06,70 

Toplam 90 100.00 

 

Tablo.1’de görüldüğü gibi araştırmaya katılan öğretim elemanlarının çoğunluğu (19 kişi, %21) 

Eğitim Bilimleri bölümünde görev yapmaktadır. Öğretim elemanlarının görev yapmış oldukları alanlar 
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incelendiğinde;  %18.90 (17 kişi)’ı Güzel sanatlar Eğitimi Bölümünde, %16.70 (15 kişi)’i Orta 

Öğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Bölümünde, %11.10 (10 kişi)’u Yabancı Diller 

Bölümünde, %10 (9 kişi)’u Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümünde görev yapmakta oldukları 

görülmektedir. 

Tablo.2 Öğretim Elemanlarına Göre Araştırma ve Proje Yapmak İçin İnsan Kaynakları, 

Fiziksel Altyapı, Araç-Gereç ve Malî Kaynakların Yeterlilik Durumu 

  

 Tablo.2 incelendiğinde, araştırmaya katılan öğretim elemanları araştırma ve proje 

yapmak için insan kaynaklarının yeterliliğini  bir kısmı (15 kişi) evet yeterlidir, yarısı (45 kişi) hayır 

yeterli değildir, üçte biri (30 kişi) ise kısmen yeterlidir, şeklinde değerlendirmişlerdir. Araştırmaya 

İnsan Kaynakları, Fiziksel Altyapı, Araç-Gereç ve 

Malî Kaynakların Yeterlilik Durumu 

Evet Hayır Kısmen 

 

f 

 

% 

 

f 

 

% 

 

f 
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İnsan Kaynaklarınız Yeterli mi?  

15 

 

17 

 

45 

 

50 

 

30 

 

33 

Fiziksel Altyapınız Var mı? 12 13 33 37 45 

 

50 

Fiziksel Altyapınız Yeterli mi? 5 6 45 50 40 

 

44 

Araç-Gereç Altyapınız var mı? 3 3 37 41 50 56 

 

Araç-Gereç Altyapınız Yeterli mi? 3 3 42 47 45 50 

Malî Kaynaklarınız var mı? 7 8 60 67 23 

 

25 

Malî Kaynaklarınız Yeterli mi? 2 2 65 72 23 

 

26 
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katılan öğretim elemanlarının yarısı (45 kişi) araştırma ve proje yapmak için insan kaynaklarının 

yeterli olmadığını düşünmektedir. Öğretim elemanlarının %13 (12 kişi)’ü  araştırma ve proje yapmak 

için üniversitenin  fiziksel altyapısının bulunduğunu, üçte birden fazlası (33 kişi)  fiziksel 

altyapılarının bulunmadığını, yarısı (45 kişi) ise üniversitenin fiziksel altyapısının kısmen 

bulunduğunu düşünmektedir. Araştırmaya katılan öğretim elemanlarının yarısı (45 kişi)  araştırma ve 

proje yapmak için fiziksel alt yapının yeterli olmadığını, yarıya yakını (40 kişi) ise kısmen yeterli 

olduğunu düşünmektedir. Öğretim elemanlarının yarıya yakını (37 kişi)  araç gereç altyapılarının 

bulunmadığını, yarıdan fazlası (50 kişi)  ise kısmen bulunduğunu düşünmektedir. Öğretim 

elemanlarının yarıya yakını (42 kişi),  araştırma ve proje yapmak için fiziksel altyapının yeterli 

olmadığını, yarısı (45 kişi) ise kısmen yeterli olduğu görüşündedir. Öğretim elemanlarının üçte ikisi 

(60 kişi), araştırma proje yapmak için  malî kaynaklarının bulunmadığını,  üçte ikiden fazlası  (65 kişi) 

ise malî kaynaklarının yeterli olmadığını düşünmektedir. 

Tablo.2’ye göre;  araştırmaya katılan öğretim elemanları, araştırma ve proje yapmak için, 

Üniversitenin  insan kaynakları, fiziksel altyapı, araç-gereç ve malî kaynaklarının yeterlilik durumunu 

olumsuz değerlendirmişlerdir. Öğretim elemanlarına göre; araştırma ve proje çalışmalarının 

gerçekleştirilmesinde  en önemli olumsuzluk malî kaynakların bulunmamasıdır. Var olan malî 

kaynaklar ise araştırma ve proje yapmak için yeterli bulunmamaktadır. 

Tablo.3  Öğretim Elemanlarının Üniversitenin Diğer Bölümleri ve Diğer Kurumlarla Çalışma 

Durumları 

 

 Tablo.3 incelendiğinde; öğretim elemanlarının tamamına yakınının (79 kişi) araştırma ve 

proje yapmak amacıyla üniversitenin diğer bölümleri ile çalışmadıkları görülmektedir. Ayrıca, öğretim 

elemanlarının üçte ikisi (60 kişi) araştırma ve proje yapmak amacıyla üniversite dışında  diğer 

kurumlarla çalışmadıklarını belirtmişlerdir. Üniversite dışında diğer kurumlarla çalışan öğretim 

Üniversitenin Diğer Bölümleri ve Diğer Kurumlarla Çalışma 

Durumu 

Evet Hayır 

f % f % 

 

Araştırma  ve Proje 

Yapmak İçin 

 

 

Bugüne kadar Üniversitemizin diğer 

bölümleri İle çalıştınız mı? 

 

11 

 

12 

 

79 

 

88 

 

Bugüne kadar Üniversitemiz dışında diğer 

kurumlarla çalıştınız mı? 

30 33 60 67 
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elemanlarının oranı üçte bir (30 kişi)’dir. Bu sonuçlar; araştırmaya katılan öğretim elemanlarının 

çoğunluğunun üniversitedeki diğer bölümler ve üniversite dışındaki diğer kurumlar ile araştırma ve 

proje yapmak amacıyla işbirliği yapmadıklarını göstermektedir. 

 

Tablo.4 Öğretim Elemanlarının Araştırma ve Proje  İçin Kullandıkları  Malî Kaynaklar 

 

Araştırma ve 

Proje Yapmak 

İçin Bugüne 

Kadar Hangi 

Malî Kaynakları 

Kullandınız?  

BAPKO TÜBİTAK/TÜBA AB/DPT HİÇBİRİ DİĞER 

f % f % f % f % f % 

 

38 

 

42 

 

11 

 

12 

 

2 

 

2 

 

32 

 

36 

 

7 

 

8 

 

 Tablo.4 incelendiğinde araştırmaya katılan öğretim elemanlarının araştırma ve proje  yapmak 

amacıyla malî kaynak olarak; yarıya yakını (38 kişi)  BAPKO,  bir kısmı (11 kişi) TÜBİTAK/TÜBA, 

az sayıda öğretim elemanı (2 kişi) AB/DPT kaynaklarından yararlandıkları görülmektedir. Öğretim 

elemanlarının üçte birden biraz fazlası (32)  araştırma ve proje yapmak amacıyla hiçbir malî kaynaktan 

yararlanmadıklarını belirtmektedir. Öğretim elemanlarının az bir bölümü (7 kişi) ise diğer malî 

kaynaklar olarak BAAD, İTÜ ve diğer kaynaklardan yararlandıklarını belirtmektedir. Bu verilere  

göre; öğretim elemanlarının üçte birden fazlası ( 38 kişi), Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu 

(BAPKO)  tarafından desteklenen projeler ile ilgili çalışmalar yapmıştır. Tablo.4’ten elde edilen 

verilere göre;  Öğretim elemanlarının üçte birden biraz fazla (32 kişi)’sının hiçbir malî kaynaktan 

yararlanmadan bireysel imkânlarla araştırma, yayın ve projeler gerçekleştirmeye çalıştıkları 

anlaşılmaktadır. Tablo.2’de yer alan veriler dikkate alındığında; öğretim elemanlarının üçte ikiden 

fazlası (65 kişi)’nın araştırma, yayın ve proje yapmak amacıyla malî kaynakların yeterli olmadığını 

belirtmeleri, mevcut projeleri desteklemekte olan malî kaynakların hiçbirini 

kullanmamalarında/kullanamamalarında ve bireysel imkânlarını kullanmalarında etkili olduğu sonucu 

çıkarılabilir. Bu durum, mevcut malî kaynakların araştırma, proje ve yayın sayısını artırmak amacıyla 

kullandırılmadığını gösterebilir. 
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Tablo.5 Öğretim Elemanlarının Bugüne Kadar BAPKO, TÜBİTAK ve Benzeri Projelere 

Başvurma Durumları 

 

 Tablo.5’e göre; araştırmaya katılan öğretim elemanlarının yarıdan fazlası (47 kişi) bugüne 

kadar BAPKO, TÜBİTAK ve benzeri projelere başvurmuştur. Öğretim elemanlarının yarıya yakını 

(43 kişi) ise ilgili projelere başvurmadıklarını belirtmişlerdir. 

Tablo.6 Öğretim Elemanlarının Bugüne Kadar BAPKO, TÜBİTAK ve Benzeri Projelere 

Başvurmama Nedenleri 

Bugüne kadar 

BAPKO, 

TÜBİTAK ve 

Benzeri 

Projelere 

Başvurmama 

Nedeni 

Herhangi Bir 

Proje Önerisi 

Düşünmedim 

Projemin 

Reddedileceğini 

Düşündüm 

Proje Dışı 

Bireysel çalıştım 

Zaman 

Eksikliği 

f % f % f % f % 

 

18 

 

42 

 

15 

 

34 

 

5 

 

12 

 

5 

 

12 

 

Araştırmaya katılan öğretim elemanlarının yarıya yakını(43 kişi) bugüne kadar BAPKO, 

TÜBİTAK ve benzeri kurumlara proje için başvurmayan 43 kişi ( öğretim elemanlarının yarıya 

yakını), Tablo.6’da ilgili projelere başvurmama nedeni olarak (18 kişi) herhangi bir proje önerisi 

düşünmediğini,  üçte birden fazlası (15 kişi) ise projemin reddedileceğini düşündüm cevabını 

vermiştir. İlgili projelere müracaat etmeyen öğretim elemanlarının bir kısmı (5 kişi) proje dışı bireysel 

çalıştığını ve bir kısmı (5 kişi) ise zaman eksikliğini neden olarak göstermektedir. Öğretim 

elemanlarının çoğunluğunun herhangi bir proje önerisi düşünmediği için ilgili projelere müracaat 

Bugüne kadar BAPKO, TÜBİTAK ve Benzeri Projelere Başvurma 

Durumu 

Evet Hayır 

 

f 

 

% 

 

f 

 

% 

 

Bugüne kadar BAPKO, TÜBİTAK ve benzeri kurumlara proje için 

başvurdunuz mu? 

 

47 

 

52 

 

43 

 

48 
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etmediği sonucu çıkmaktadır. Öğretim elemanlarının projelerinin reddedileceğini düşünmeleri de ilgili 

projelere müracaat etmemelerindeki ikinci önemli etken olarak görülmektedir. 

Tablo.7 Öğretim Elemanlarının  Üniversitenin Sunduğu Hizmetlere Ulaşma Durumları 

 

             Tablo.7 incelendiğinde öğretim elemanlarının üçte birden fazlası (35 kişi)’nın üniversitenin 

sunduğu hizmetlere ulaşmakta sorun yaşadıkları görülmektedir. Öğretim elemanlarının bir bölümü (20 

kişi)  Üniversitenin sunduğu hizmetlere ulaşmakta sorun yaşamadığını belirtirken, üçte birden fazlası 

(35 kişi) ise kısmen sorun yaşadıklarını düşünmektedir. 

 

Tablo.8 Öğretim Elemanlarının Bilgiye Ulaşmakta Yaşadığı Sorunlar 

 

Bilgiye 

Ulaşmakta 

Hangi 

Sorunları 

Yaşıyorsunuz? 

İnternete 

Bağlanma 

Makale Temini Kütüphane 

Hizmetleri 

Diğerleri 

f % f % f % f % 

 

24 

 

27 

 

33 

 

37 

 

31 

 

34 

 

2 

 

2 

 

    Tablo.8 incelendiğinde, öğretim elemanlarının üçte birden fazlası (33 kişi)’nın  bilgiye 

ulaşmakta yaşadıkları en önemli sorunun makale temini olduğu görülmektedir. Araştırmaya katılan 

öğretim elemanlarının yaklaşık olarak üçte biri  (31 kişi) kütüphane hizmetlerine ulaşmakta sorun 

yaşadığını, üçte bire yakını (24 kişi) ise  internete bağlanma konusunda sorun yaşadıklarını 

düşünmektedirler. Öğretim elemanlarının genellikle makale temini ve kütüphane hizmetlerinden 

yararlanma konusunda   sorun yaşadıkları görülmektedir. Mevcut uygulamada, kütüphane hizmetinin 

 

 

Üniversitemizin Sunduğu Hizmetlere Ulaşmakta Sorun 

Yaşıyor musunuz? 

Evet Hayır Kısmen 

 

f 

 

% 

 

f 

 

% 

 

f 

 

% 

 

35 

 

39 

 

20 

 

22 

 

35 

 

39 
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saat 17:00’de sona erdiği, haftasonu hizmet vermediği, fotokopi ve internet hizmetleri ile ödünç yayın 

alma imânlarının kısıtlı olduğu   ve kütüphanedeki internet hizmetlerinin de öğrencilerin kullanımına 

kapalı olduğu görülmektedir. Bu uygulamaların öğretim elemanlarının kütüphane hizmetlerine 

ulaşmakta sorunlar yaşamalarında etkili olduğu söylenebilir.           

Tablo. 9 Öğretim Elemanlarının Üniversitenin e-posta  Adresine Sahip Olma Durumları 

 

Tablo.9’da görüldüğü gibi araştırmaya katılan öğretim elemanlarının tamamına yakını (81 

kişi) üniversitenin e-posta  adresine sahiptir. Öğretim elemanlarının  sadece küçük bir bölümü (9 kişi) 

üniversiteye ait bir e-posta adresine sahip değildir. Bu verilere  göre, öğretim elemanlarının tamamına 

yakınında   marmara.edu.tr uzantılı bir e-posta adresi bulunması, araştırma, proje ve yayın 

gerçekleştirmede, diğer akademik personel ile birlikte çalışma, bilgi alışverişinde bulunma, işbirliği 

yapma ve akademik çalışmalar hakkında anında bilgi edinme/bilgilendirilme bakımından yararlı 

olacağı belirtilebilir. 

Öğretim elemanlarına göre; Araştırma ve proje yapmak, yayın sayısını artırmak için temel 

sorunlar şunlardır: Malî yardım yapılmaması, özellikle büyük projelerde malî kaynak sağlanmaması, 

kütüphane imkânlarının kısıtlı olması (çalışma saatleri, görevli sayısı vb..),  kütüphanede kitap 

yetersizliği ve kitap temini sağlanamaması, fiziksel imkânsızlık ve altyapı  yetersizliği, ders yükü fazla 

olduğu için proje çalışması için gerekli zaman ve imkân olmamaktadır. Öğretim elemanlarına göre; 

Kurumlararası iletişim yetersizliği, araştırma merkezi eksikliği, proje hazırlayabilmek için yeterli 

zaman olmaması, yurt dışı çalışma imkânı azlığı, araştırma görevlisi sayılarının  yeterli olmaması, 

bölümlerde öğrenci sayısının fazlalığı, yönetimde iş bölümünün (idari kadronun) yetersiz olması, 

yönetsel işlerin hakça işlemeyişi, internet altyapısının yetersizliği, öğretim üyesi sayısının yetersiz 

olması, yabancı dil hazırlık sınıfının olmayışı, meslekî yabancı dillerin (Arapça, Rusça, Japonca ) 

olmayışı, yurt dışından misafir hocanın olmaması, araştırmada kullanılacak malzeme eksikliği, 

bölümler arası işbirliğinin sağlanamaması,  araştırma için izinlerin zor ve geç alınması, ingilizce dil 

bilgisi eksikliği nedeni ile kaynak taramanın zorluğu, psikolojik destek, teşvik olmaması, takdir 

edilmenin yetersizliği ve ekip çalışmasının gerçekleştirilememesi de sorun olarak görülmektedir. 

 

Üniversitemizden e-posta adresiniz var mı? 

Evet Hayır 

f % f % 

 

81 

 

90 

 

9 

 

10 
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Ayrıca, ders dışı görevlerin çokluğu, proje oluşturmak için yol gösteren danışmanların olmaması, 

projenin kabulü için sürekli takip edilmesi zorunluluğu, proje yapmak için yeterli bilgi olmaması, 

fakülte yönetiminin kaliteye odaklanmaması sorun olarak belirtilmektedir. Araştırma Görevlilerinin  

ayak işlerinde kullanılması ve proje yapmaya yönlendirilmemesi, araştırmacılar arası işbirliği 

yetersizliği, ulusal ve uluslararası işbirliğinin  az olması,  veri tabanlarına ulaşım sorunu, hakemli 

uluslararası dergilere ulaşım sorunu, uygulama yapılan öğrencilerin isteksizliği, BAPKO’nun 

formalitesinin  çok olması da sorun olarak değerlendirilmektedir. 

Ayrıca, öğretim elemanlarına göre; Güzel Sanatlarda (Resim ve Müzik eğitimi ) proje 

üretmenin zor olması,  öğretim elemanlarının üniversiteyi benimsememesi, okul koşullarının araştırma 

için yetersizliği, genç akademisyenlerin araştırma yapmaya teşvik edilmemesi, fırsatlardan haberdar 

edilmeme, süreli yayınların tam metinlerine ulaşılmaması sorun olarak görülmektedir. Bununla birlikte 

sempozyuma katılım için kaynak ayrılmamakta, akademik yükselme ve atamalarda liyakat esas 

alınmamakta ve mediko sosyal, psikolojik danışma hizmetleri de yetersiz bulunmaktadır. 

Araştırmaya katılan öğretim elemanlarının araştırma ve proje yapmak, yayın sayısını artırmak 

amacıyla iyileştirme önerileri ise şunlardır: Malî kaynaklar artırılmalı, öğrenci sayısı azaltılmalı, 

teknik malzeme sayısı çoğaltılmalı, çalışma koşulları iyileştirilmeli,  idari personel etkin 

kullanılmalıdır. YÖK, rektörlük ve dekanlık genelgeleri yerine iş yapan kişiler olarak öğretim 

elemanlarının talepleri geçerli olmalıdır. Kalabalık sınıflar olmamalı, bölüm kütüphanesi ve bilgisayar 

laboratuarı imkânı sağlanmalıdır. Fiziksel mekân, araç-gereç sağlanmalı, araştırma için bir veya iki 

dönem izin verilmeli, yurt dışı imkânları artırılmalı, kurumlararası iletişim sağlanmalı, araştırmalarda 

yardımcı eleman sağlanmalıdır. Projelerde Yüksek Lisans ve  Doktora öğrencilerinden 

yararlanılmalıdır. Proje kaynakları artırılmalı, alan uzmanlarının yardımı sağlanmalıdır. Yayın 

sayısından çok, yayının niteliğine önem verilmelidir. Bilginin açık ve ulaşılabilir şekilde paylaşılması, 

teşvik edici önlemler ve ekip çalışması sağlanmalıdır. Gerektiğinde çalışma için zaman verilmeli, her 

fakülte için iyi bir danışma kurulu oluşturulmalı, uluslararası işbirlikleri geliştirilmeli, öğretim 

elemanlarının yurt dışına çıkmaları özendirilmelidir. Ülkemizde Güzel Sanatlar ( Müzik ve Resim 

vb..) eğitimi konusundaki sorunlar çözülmelidir. Alana özel, hakemli uluslararası dergilere abonelik 

sağlanmalı, yabancı dil eğitimi verilmeli,  malzeme temini proje sonuna bırakılmamalı, etkin 

değerlendirme süreci ve destek sağlanmalı, fiziksel ve düşünsel dağınıklığa son verilmeli, projelere 

başvuru sistemi basit olmalıdır. Nitelikli indexlerce taranan dergi çıkarılmalı, kütüphane mesai saatleri 

dışında da hizmet vermeli, teşvik (sempozyum, kitap yayımı makale yazımı için)fonu oluşturulmalıdır. 

Atama ve yükselmelerde objektif kriterler (yayın sayısı) esas alınmalı, proje bilgilendirme toplantıları 

artırılmalıdır. Proje çalışmaları Yüksek Lisans  ve Doktora dersleri arasına konmalıdır. 
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4. Tartışma ve Sonuç 

 Araştırmaya katılan öğretim elemanlarının üçte ikiden fazlası (65 kişi), Tablo.2’de görüldüğü 

gibi; araştırma ve proje yapmak için en büyük sorun olarak malî kaynakların yetersiz olduğunu 

belirtmektedir. 

2005 verilerine göre; devlet üniversitelerinin gelir kaynakları içinde bütçenin payı % 57, 

üniversite döner sermayesinin payı % 38, öğrenci katkısının payı % 4, diğer gelirlerin payı ise sadece 

% 2 dir. 1990 sonrası eğilime bakıldığında, bütçe finansman payının % 80’lerden bu düzeye düştüğü, 

döner sermaye gelirleri ile finansmanın ise % 20’lerden hemen hemen iki katına çıktığı görülmektedir. 

Devlet, üniversiteleri kendi ürettiği kaynaklarla bir başka ifadeyle özel finansmanla başbaşa bırakmak 

eğilimindedir. Öte yandan, 2547 sayılı yasanın 55.maddesi, üniversitelerin gelir kaynaklarının başında 

“...her yıl bütçeye konulacak ödenekleri..”, bir başka ifadeyle bütçe ile finansmanı saymaktadır. 

Normal örgün öğretim, paralı denilmesine rağmen ikinci örgün öğretim, açıköğretim, bunların ön 

lisans, lisans ve lisansüstü düzeyleri 5018 sayılı yasa ile getirilen özel bütçe uygulamasına kadar, iki 

temel kamusal finansman kaynağıyla finanse edilmekteydi. Bunlar hazine yardımı ve yasada 

kullanılan ifadeyle öğrenciden alınacak harç ve ücretlerdir. Bunların dışında kalan finansman 

biçimleri, sosyal tesis ve faaliyetlerden elde edilen gelirler, yayın ve satış gelirleri, taşınır ve taşınmaz 

malların gelirleri, döner sermaye gelirleri gibi fiyatlama yoluyla özel finansman ile bağış ve 

yardımlardır. Bu gelirler 2007 sonunda kaldırılmakta, yasa hükmüne bağlanan döner sermaye dışında 

kalanlarının tümü, yeni bütçe rejiminde öz gelir olarak ele alınmaktadır. Üniversitelerin ikinci büyük 

gelir kaynağını döner sermaye gelirleri oluşturmaktadır. Üniversitelerin kamu hizmetini üreterek, bu 

faaliyetleriyle kaynak yaratabilmesi için, 5018 sayılı yasayla kaldırılmış olan 1050 sayılı Muhasebe-i 

Umumiye Kanununun 49.maddesine göre kurulan döner sermaye işletmelerinden yararlanılmaktadır. 

Döner sermaye gelirleri, 2547 sayılı yasanın 55. maddesindeki yükseköğretim kurumlarının gelirleri 

içine biraz da zorlama olarak eklenen ve her yıl bütçe yasaları ile uygulaması düzenlenen bir gelir 

türünü oluşturmaktadır. Bütçe içinde devletçe verilen kaynakların yanı sıra, öğrencilerden alınan 

katılım payları ve ücretler de yer alacaktır. 2547 sayılı yasanın 58.maddesine göre, döner 

sermayelerden elde edilen gayrisafi hâsılatın %10’undan az olmamak üzere, üniversite yönetim 

kurulunun belirleyeceği orandaki tutarlar ile araştırma projelerinden elde edilen gelirler ve bu amaçla 

tahsil edilen bağış ve yardımlar da bilimsel araştırma projelerine ayrılabilmektedir 

(www.yok.gov.tr/component/option,com_docman/task.../lang,tr/30.03.2010,16:00). 

Bunların dışında cari hizmet maliyetlerine öğrenci katkısı, ikinci öğretim gelirleri, yaz okulu 

gelirleri, Yükseköğrenim ve Kredi Yurtlar Kurumunun dolaylı katkısı, tezsiz yüksek lisans gelirleri de 

üniversitelerin belli başlı finansman kaynakları  arasında  sayılabilir. Önemli olan bu gelirlerin nasıl ve 

ne kadarının bilimsel araştırma projeleri ve yayınlara ayrılarak  etkin olarak kullanıldığıdır. 
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Araştırma sonucunda öğretim elemanlarının insan kaynakları, fiziksel altyapı, araç-gereç 

altyapısı ve malî kaynakların olmadığını/yeterli olmadığını belirtmeleri (Tablo.2) yeterli düzeyde 

araştırma ve proje yapılmasının önündeki en temel engellerden biri olarak düşünülebilir. Bu sonuçlar, 

üniversitede mevcut gelirlerden çok azının bilimsel araştırmalara ayrıldığını göstermektedir. Malî 

kaynak yetersizliği ya da malî kaynakların araştırma, proje ve yayın için 

ayrılmaması/kullandırılmaması, öğretim elemanlarının  araştırma,  proje ve yayın için gerekli 

girişimde bulunmasını engellemekte, böylece bireysel kaynakları tercih etmelerine neden olmaktadır. 

 Öğretim elemanları üniversitenin diğer bölümleri ve diğer kurumlarla çalışma yapmadıklarını 

belirmektedirler. Özellikle, TÜBİTAK, AB  ve DPT gibi önemli projelerin yürütülmesinin diğer 

kurum kuruluş, bölüm ve kişilerle işbirliğini gerektirdiği bilinmektedir. Öğretim elemanlarının diğer 

birimlerle yeterli düzeyde işbirliği ve koordinasyonu gerçekleştirememeleri ilgili projelerin 

gerektirdiği malî destekten yoksun kalmalarına ve çalışmaları gerçekleştirememelerine neden olduğu 

söylenebilir. Bu durum, yükseköğretim düzeyinde çalışmakta olan araştırmacıların işbirliğinden  çok 

bağımsız çalışmayı tercih etmiş olmaları ile de açıklanabilir. 

 Araştırmaya katılan öğretim elemanlarının yarıya yakını (38 kişi, Tablo.4), araştırma ve proje 

yapmak için Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu (BAPKO) tarafından 

sağlanan kaynakları kullanmayı tercih etmiştir.  BAPKO genellikle,  Marmara Üniversitesi öğretim 

üyelerinin çalışmalarının desteklenmesi amacıyla faaliyette bulunduğu için öğretim elemanlarınca 

tercih edildiği düşünülebilir. Ayrıca, BAPKO tarafından finanse edilecek çalışmaların üniversite 

bünyesinde bulunması nedeni ile daha kolay takip edilmeye elverişli olması da öğretim elemanlarınca 

tercih edilme gerekçesi olduğu söylenebilir. TÜBİTAK/TÜBA ve AB/DPT projelerinin standartlarının  

yüksekliği ile formalitelerinin çok olması/uzun bir zaman dilimini gerektirmesi, öğretim elemanlarınca 

tercih edilmediği şeklinde açıklanabilir. Öğretim elamanları, araştırma ve proje yapmak için 

karşılaşılan temel sorunlar arasında, TÜBİTAK/TÜBA ve AB/DPT projeleri için izin almanın zor 

olduğunu, bu projelerde yazışmalar ve formalitelerin çok olduğunu ayrıca, bu projelerin uzun bir 

zaman diliminde gerçekleştirilmekte olduğunu belirtmişlerdir. Araştırma için izinlerin zor ve geç 

alınması, ingilizce dil bilgisi eksikliği nedeni ile kaynak taramanın zorluğu gibi faktörlerde, öğretim 

elemanlarının ilgili projelerden yararlanmak yerine hiçbir malî kaynak kullanmadan  (üçte birden 

fazlası, Tablo.4) bireysel imkânlarla araştırma yapmayı tercih etmelerinde etkili olduğu  söylenebilir. 

Kurnaz (2010) tarafından yapılan araştırmada, TÜBİTAK tarafından sağlanan maddî 

desteklerin başvuru dönemi ve süreç içerisinde bürokratik işlemlerin adeta caydıracak kadar yoğun 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  İlgili araştırmaya göre (Kurnaz 2010), Öğrenciler lisans ve lisansüstü 

çalışmalarda projelere dahil edilmeli ve araştırmacılığı erken yaşta öğrenmelidirler. 

Öğretim elemanlarının yarıdan fazlası BAPKO, TÜBİTAK ve benzeri kurumlara proje için 

başvurduğunu belirtirken, yarıya yakını ise projelere başvurmadığını belirtmiştir (Tablo.5). BAPKO, 
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TÜBİTAK ve benzeri kurumlara proje için başvurmadığını belirten öğretim elemanları (43 kişi)’nın 

yarıya yakını başvurmama nedeni olarak bir proje önerisi düşünmediğini belirtmektedir. Öğretim 

elemanları, araştırma ve proje yapmak için karşılaştıkları sorunlar arasında; Proje oluşturmak için yol 

gösteren danışmanların olmaması, projenin kabulü için sürekli takip edilmesi zorunluluğu ile birimler 

arasında gerekli koordinasyonun olmaması, özellikle yabancı dil bilgisi eksikliği ve ders yükü 

fazlalığının sorun olduğunu düşünmektedirler. Ayrıca, öğretim elemanları, büyük projelerde malî 

kaynak sağlanmadığını, kütüphane imkânlarının kısıtlı olduğunu, kitap temini sağlanmadığını, fiziksel 

imkânlar-altyapının  yetersiz olduğunu, ders yükü fazla olduğu için proje çalışması için gerekli zaman 

ve imkân  bulamadıklarını düşünmektedirler. Bilimsel/online veri tabanlarına ulaşım sorunu, hakemli 

uluslararası dergilere ulaşım/erişim sorunu, uygulama yapılan öğrencilerin isteksizliği gibi faktörler, 

öğretim elemanlarının projelere başvurmada herhangi bir proje önerisi düşünmemelerinin nedenleri 

olarak gösterilebilir.  

BAPKO, TÜBİTAK ve benzeri kurumlara proje için başvurmayan öğretim elemanlarının yaklaşık 

üçte biri (15 kişi) “Projemin reddedileceğini düşündüğüm için başvurmadım” şeklinde düşünmektedir. 

Araştırmaya katılan öğretim elemanlarının unvanlarına bakıldığında, yarıdan fazlası (51 kişi) 

Doktor/Uzman, üçte bire yakını (23 kişi) Yardımcı Doçent, bir kısmı (10 kişi)’i Profesör, bir kısmı (4 

kişi)  Araştırma Görevlisi ve az bir kısmı  (2 kişi) ise Doçent unvanına sahiptir. Genellikle, unvanı 

yüksek olan öğretim elemanlarının (Prof, Doç.) danışmanlığında yürütülen projelerin kabul edilme 

olasılığına ilişkin genel kanı,  öğretim elemanlarının “Projemin reddedileceğini düşündüğüm için 

başvurmadım” şeklindeki  düşüncelerinde etkili olabilir. Araştırma da, bazı öğretim elemanlarının 

araştırma ve proje çalışmalarında karşılaştıkları temel sorunlar arasında “BAPKO’da ve diğer büyük 

projelerde, unvanı yüksek olan öğretim elamanlarının proje müracaatları kabul ediliyor, özellikle 

Doktor/Uzman ve Yardımcı Doçentlerin yapmış olduğu müracaatlar, eğer bir Profesör 

danışmanlığında desteklenmiyorsa reddediliyor”, görüşleri de bu durumu destekliyor olabilir. 

 Öğretim elemanlarının bir bölümü(5 kişi) proje dışı bireysel çalıştığını, bir bölümü (5 kişi)’de 

zaman eksikliği nedeni ile ilgili projelere başvurmadığını belirtmektedir. Öğretim elemanlarının ders 

yüklerinin çok olması ve  bölümlerdeki öğrenci sayılarının fazlalığı,  araştırmada kullanılacak 

materyal/ kaynak eksikliği, araştırmacılar arası işbirliği eksikliği, okul koşullarının  araştırma için 

yetersizliği, genç akademisyenlerin araştırma yapmaya teşvik edilmemesi, fırsatlardan/projelerden 

haberdar olmamaları, süreli yayınların tam metinlerine ulaşılmada yaşanan olası sorunların, araştırma 

ve projelere yönelik katılımları olumsuz etkileyebileceği düşünülebilir. 

 Öğretim elemanlarının üçte birden fazlası (35 kişi) tamamen,  üçte birden fazlası (35 kişi) ise 

kısmen üniversitenin sunduğu hizmetlere ulaşmakta sorun yaşadığını düşünmektedir. Öğretim 

elemanlarının ders yüklerinin fazlalığı ve danışmanlık yaptıkları öğrencilerin fazla olması, zaman 

yetersizliği yaşamalarına ve dolayısı ile üniversite bünyesinde belli zaman dilimlerinde 
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gerçekleştirilen bilimsel toplantı/çalışma, seminer, sempozyum gibi hizmetlerden yararlanmalarına 

engel olabilir. Araştırma merkezlerinin yetersizliği, ders dışı görevlerin/ görevlendirmelerin çokluğu, 

teknolojik olanaksızlıklar/internet altyapısının durumu, sempozyuma katılım için kaynak ayrılmaması, 

mediko-sosyal ve psikolojik danışma hizmetlerinin yetersizliği de, öğretim elemanlarının üniversitenin 

sunmuş olduğu hizmetlerden yararlanma oranını azaltabilir. 

Öğretim elemanlarının bilgiye ulaşmakta yaşadığı sorunların başında makale temini (üçte 

birden fazlası, Tablo.8) gelmektedir.  Bilimsel/online veri tabanlarına ulaşım/erişim sorunu, hakemli 

uluslararası dergilere ulaşım/erişim sorunu, süreli yayınların tam metinlerine 

ulaşılmasında/erişilmesinde sorunlar yaşanması, yabancı dil bilgisi eksikliği, öğretim elemanlarının 

makale teminini zorlaştıran etkenler arasında sayılabilir.  

Araştırmaya katılan öğretim elemanlarının üçte birden fazlası kütüphane hizmetlerine 

ulaşmakta sorun yaşamaktadır. Bu durum, öğretim elemanlarının aşırı ders yükü ve ders dışı 

görevlerinin fazlalığı nedeni ile mesai saatleri içinde kütüphane hizmetlerinden yararlanamadıkları ile 

açıklanabilir. Ayrıca, kütüphanelerin mesai saatleri dışında hizmet vermemesi, hafta sonu kapalı 

olması, kütüphanelerden belirli sayıda yayınların çok kısa süreliğine ve belli formalitelerden sonra 

alınabilmesi, kütüphanelerdeki kapasite yetersizliği, yayın sayılarının azlığı, internetten kütüphanedeki 

her türlü yayına ulaşmada karşılaşılan sorunlar, fotokopi imkânlarının yetersizliği de,  kütüphane 

hizmetlerinden  etkili  yararlanılmasını engelleyebilir. 

Öğretim elemanlarının üçte bire yakını internete bağlanma konusunda sorun yaşamaktadır. 

Üniversitenin internet alt yapısının yetersizliği veya öğretim elemanlarının kullanmakta oldukları 

bilgisayarların donanımının yetersizliği internete bağlanma bakımından sorunlara neden olabilir. 

Tablo.2 incelendiğinde; Öğretim elemanlarının üçte birden fazlası  fiziksel alt yapının bulunmadığını, 

yarısı ise fiziksel altyapının yeterli olmadığını düşünmektedir. Bu durum, öğretim elemanlarının 

internete bağlanma da sorunlar yaşamalarında üniversitenin internet altyapısının/fiziksel altyapının 

yeterli olmadığı ile açıklanabilir. 

Araştırmaya katılan öğretim elamanlarının tamamına yakını üniversitenin e-posta adresine 

sahip olduğunu belirtmiştir (Tablo.9). Öğretim elemanlarının marmara.edu.tr uzantılı e-posta adresine 

sahip olmaları bilgiye ulaşma, bilgiyi paylaşma, diğer öğretim elemanları ve çalışanlarla 

haberleşmeleri bakımından oldukça yararlı olmaktadır. Ancak, bu hizmetlerin var olmasından daha 

çok ne amaçla ve nasıl kullanıldığı da oldukça önemli olmaktadır. Bilimsel araştırma, proje ve 

yayınların birlikte gerçekleştirilmesi, paylaşılması, elektronik ortamda saklanması, sahip olunan 

imkânların nasıl kullanıldığı ile yakından ilgilidir. Özelikle, üniversite içinde ve dışında her türlü 

bilimsel toplantı, proje çalışması, seminer, bilgilendirme çalışması hakkında öğretim elemanlarının e-

posta yoluyla daha hızlı bilgilendirilerek katılımlarının sağlanması, çalışmalara teşvik edilmesi 

profesyonel gelişim açısından oldukça önemli faydalar sağlayabilir. 
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E-mailin olması, ortak yayın yapmakta etkin, hızlı iletişim yolu olarak değerlendirilebilir. 

Aynı zamanda e-mentorluk ile alandaki öğretmenlere, öğrencilere rehber olunabilir. Elektronik 

mentorluk, çeşitli kurum ve yörelerde bulunan ihtiyacı olanlara elektronik bağlantı yoluyla öneriler, 

çözümler sunup yardımcı olma temeline dayanmaktadır. Kişisel görüşmelerde maliyet ve harcanan  

zaman azalır, açık destekçi ilişkiler, dostluk ve öğrenen grup içinde yüksek bağlılık  oluşturulması gibi 

yararları vardır. Yönergeler  bilimsel olarak oluşturulursa kıdemli bir araştırmacı ile yeni başlayan 

bir/birkaç öğrenci veya öğretim elemanı e-posta, görüntülü konferans sistemi ile soru sorma, derin 

düşünme ve araştırmada  kritik hususlar konusunda fikirler paylaşılabilir, yönlendirmeler yapılabilir ve 

uzun tartışma ve toplantıların zaman harcamasının önüne geçilmiş olur. Ürün ortaya çıktıkça, 

hazırlanılmış olarak yüzyüze görüşmeye geçilir, böylece enerji, zaman, emek iktisatlı kullanılmış, 

birkaç proje birden yürütülmüş olabilir (Bakioğlu ve Göğüş, 2010).  

Aypay (2008) eğitim fakültesi öğretim üyelerinin araştırma yöntem bilgilerini bir anket yardımıyla 

araştırmış ve bunun “giriş” düzeyinde olduğunu belirlemiştir. İleri araştırma yöntemleri konusunda 

bilgisi sınırlı olan öğretim elemanlarının  hem teoriye hem bilgi üretimine yeterince katkıda 

bulunmadıklarını vurgulamıştır. 

Tez türü araştırmalarda  model daha çok danışman tarafından dikte edilmektedir. Bu da 

düşünmenin, yaratıcılığın önünü kapatmaktadır (Gürdal, Bakioğlu ve Öztuna, 2003). Dolayısıyla, 

uluslar arası yayın yapılacak bir orjinallik yaratacak emek, düşünce ve yoruma ulaşılamamaktadır. 

Gürdal, Bakioğlu ve Öztuna (2003); Öğrencilerin tez aşamasında danışmana ulaşamadıkları 

zaman amatörce kararlar almakta, çevrelerindeki çalışmalarından etkilenmekte ve tezlerin birbirine 

çok benzediği veya kopyası olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Bu durumda indekslere girebilecek yayın 

çıkarma ihtimali de düşmektedir. 

 Öğretim elemanlığının ikinci iş olduğu bir ortamda, bu mesleğin gereği olan araştırmaya 

katkıda bulunmanın asli görev olarak algılanmadığı açıktır. Üniversitenin de lider öğretim 

elemanlarına gereksinimi vardır. Ülke gençliği bunu haketmektedir. Bugünü kurtaralım, para 

kazanalım, lüks yaşayalım dersek üniversite düşüşe devam edecek ve ülke sorunlarına çözüm 

öneremeyen konumda kalmaya devam edecektir.  Bu durumdan yine bizim çocuklarımızın içinde 

yaşayacağı ülke zarar görecektir. Vizyonu olmayan ve bugüne odaklanmış öğretim üyeleri, aslında 

kendi çocuklarının mutsuzluğunu hazırlamaktadırlar (Bakioğlu ve Gürdal; 2001:9). 

5.Öneriler 

 Araştırma sonucunda elde edilen bulgulardan yararlanılarak üniversitelerde araştırma, proje ve 

yayın sayılarının artırılmasına yönelik olarak aşağıdaki önerilerde bulunulabilir: 
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1. Araştırmalar için malî kaynaklar, fiziksel mekân/altyapı, yeterli araç-gereç, iyi çalışma 

koşulları,  yardımcı eleman sağlanmalıdır. 

2. Üniversite içindeki farklı bölümler ve üniversite dışındaki kurumlarla işbirliği sağlanmalıdır. 

3. Öğretim elemanlarının araştırma yapmalarına gerekli zamanı ayırabilmesi için ders yükleri ve 

öğrenci sayıları azaltılmalıdır. Bunun için nitelikli Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi 

kadroları açılmalı, Doktora programları ile nitelikli öğretim elemanı yetiştirilmelidir. 

4. Üniversitenin sunduğu hizmetlere erişimi sağlamak amacıyla kurum içi bilgilendirmeler (proje 

bilgilendirme toplantıları) ve duyurular daha etkin olarak gerçekleştirilmeli,  internet alt yapısı 

güçlendirilmelidir. 

5. Öğretim elemanlarının araştırma, proje ve yayın yapmalarını sağlamak amacıyla belli 

dönemlerde görevli izinli olmaları sağlanmalıdır. 

6. Öğretim elemanlarının yurt dışında araştırma yapmalarını sağlamak amacıyla burs, izin ve 

uluslararası kuruluşlarla işbirliği imkânları geliştirilmelidir. 

7. Belli projelerde, alan uzmanlarının danışmanlığı sağlanarak Yüksek Lisans ve Doktora 

öğrencilerinden yararlanılmalıdır. 

8. Öğretim elemanlarının alanlarındaki makale ve yayınları takip edebilmelerine imkân 

sağlayacak teknolojik imkânlar ve teşvikler sağlanmalıdır. Ayrıca, öğretim elemanlarının 

alanlarına yönelik hakemli ulusal/uluslararası dergilere abone olmaları teşvik edilmeli ve malî 

yönden desteklenmelidir.  

9. Öğretim elemanlarının yaşam standardı, yayın satın alma gücü, yurtdışında yetiştirme ve 

yurtdışı kongrelere bildirili katılma desteği sağlanmalı, gözü üniversite dışında, işine  ve 

gereklerine saygı duymayan, kendini geliştirmeyen ve araştırmayı önemsemeyen konumdan 

kurtarılmalıdır (Bakioğlu ve Gürdal; 2001:9). 

10. Öğretim elemanlarına yabancı dil eğitimi verilmeli, yabancı dil sorunlarını çözebilmelerine 

yardımcı olabilmek  amacıyla malî kaynak ve zaman fırsatı sağlanmalı, ayrıca  yurt dışında dil 

eğitimi görebilme imkânı sağlanmalıdır. 

11. Kütüphane hizmetleri yaygınlaştırılarak, çalışma saatleri daha esnek hale getirilmeli, 

kütüphanedeki yayınlar artırılmalı, güncelleştirilmeli ve temin edilmesi kolaylaştırılmalıdır. 

Kütüphane hizmetlerine ulaşım/erişim ve yayınların taranması internetten daha işlevsel hale 

getirilmelidir. Nitelikli indekslerce taranan dergi çıkarılmalı ve bu kaynaklara kütüphaneden 

ulaşım/erişim kolaylaştırılmalıdır. 

12. Üniversite kütüphanelerinde farklı konularda uzmanlaşmış kütüphanecilerin bulunması 

gerekmektedir. Öğrencilerin kaynak ararken zaman kaybetmelerini önlemek için bu konuda 

iyi eğitim almış olmaları gerekmektedir. Bazı ana konularda, makale, bildiri listelerinin 

hazırlanmış olması gerekmektedir. Bu öğrencinin kolayca kaynağa ulaşımına olanak verir. 

Bilgi teknolojileri yoluyla bilgiye ulaşma olanağını kütüphaneler vermelidir. Kütüphaneye her 

kitap satın alınamayabilir, ancak başka kütüphanelerden  sağlanıp, kütüphaneler arası bilgi 
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akışı ve kitap ödünç verme işi sistematik hale getirilebilir. Çok aranan kitapların listesi yapılıp 

bunlar satın alınabilir. Her yıl düzenli olarak öğretim elemanlarından istedikleri kitap ve süreli 

yayın listesi alınmalı ve öğretim elemanları tez yaptırdıkları konuları da düşünerek liste 

vermelidirler. Kitapların kodu, başlığı, adedi,  kimde ödünç olduğu ve geri getirme tarihi 

bilgisayarda bulunmalıdır. Böylece birey bilgisayarla birkaç dakika içinde bu kitabın hangi 

rafta olduğunu, veya okuyucudan ne zaman geri geleceğini öğrenebilir. Bu yolla ödünç kitap 

alımı düzgün, düzenli bir şekilde yapılıp tez planlandığı gibi yürütülebilir (Bakioğlu ve 

Gürdal; 2001:8). 

13.  Araştırma ve projeler için fakültelerde bilimsel danışma kurulları oluşturularak 

gerçekleştirilecek çalışmaların niteliksel yönden değerlendirilmesi yapılmalı, bu kurullar genç 

akademisyenlerin çalışmalarını teşvik edecek ve ekip çalışmasını özendirecek önlemleri 

almalıdır. 

14. Nitel ve nicel araştırmaları destekleyecek birimler kurulmalı. İstatistik biriminde bir uzman ve 

birkaç araştırmacı bütün fakültenin, anket-ölçeklerini optik okuyucuda okunabilecek tarzda 

yapılandırabilir, kodlayabilir, istatistiksel analizlerini yapabilir. Nitel araştırmalar için 

görüşmeci, transkriptlerin yazımını gerçekleştirecek sekreter istihdam edilmeli ve yazılımlar 

elde edilmelidir. 

15. Bazı projelere müracaat esnasındaki formaliteler azaltılmalı,  proje ile ilgili teşvik edici 

önlemler (sempozyum, kitap yayımı, makale yazımı için fon oluşturma vb..) alınmalıdır. 

16. Atama ve yükselmelerde objektif kriterler (yayın, araştırma, proje ve atıf sayıları) esas 

alınmalıdır. 

17. Proje çalışmalarında malî kaynak desteği ve malzeme temini proje bitimine bırakılmamalıdır. 

18. Güzel Sanatlar Eğitimi (Müzik Eğitimi, Resim Eğitimi vb…) alanında proje hazırlama, 

araştırma yapma ve yayın yapma konusunda yaşanan sorunlar giderilmelidir. 

19. Öğretim elemanlarının araştırma, proje ve yayın yapmalarında daha etkin olmalarını sağlamak 

amacıyla zamanlarının çoğunluğunu görev yaptıkları üniversiteye ve araştırmaya 

ayırmalarının sağlanması için gerekli teşvikler sağlanarak, ikinci bir iş yapmaları veya vakıf 

üniversitelerine yönelmelerine neden olan faktörler en aza indirilmelidir. 

20. TÜBİTAK, TÜBA, Vakıf Üniversiteleri, Sivil Toplum Kuruluşları, Sanayi Kuruluşları, Özel 

Okullar, eğitimden veya üretimden para kazanan ülkenin tüm kesimleri, Uzmanlık ve Doktora 

eğitimine devam eden/tamamlayan başarılı genç akademisyenleri ve araştırmalarını 

desteklemelidir. Bu yolla toplumun  sorunlarına çare üretecek araştırmalar yapılarak daha hızlı 

gelişmek mümkün olabilir. 

21. Üniversite-özel okul, vakıf üniversitesi işbirliği yapmalı, kaynaklar (insan, madde, araç, 

zaman) paylaşılmalı. Kurumlar ayrımı, çekişmesi, rekabeti, kârı değil ülkenin eğitim 

sorunlarını giderecek ortak projeler yapılandırılmalıdır. Hem değişik disiplinlerden hem 

değişik üniversitelerden meslektaşlar ortak araştırmalarla, ortak çözümler üretmeli, ülke 
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insanını gelişmiş ülke insanıyla her sahada rekabet edebilir düzeye getirecek çözümler 

uygulamaya koyup ortaya çıkan yeni sorunları da sürekli araştırma mantığıyla çözülmelidir.  
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YAŞAM KALİTESİNE İLİŞKİN ALGILARI  
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ÖZET 

Üniversiteler ülkelerin kalkınması ve gelişmesi için gerekli bilgilerin üretildiği ve insan 

kaynaklarının yetiştirildiği kurumlardır. Bu nedenle üniversiteler artık ulusların geleceğini belirleyen 

belli başlı kurumlar arasında yerlerini almışlardır. Ayrıca yükseköğretim kurumlarında, daha çok 

sonuçların değerlendirilmesine (çıktıya) önem verilmesi öğrencilerin tüm yaşam alanlarıyla 

bütünleşmesine yol açacak şekilde, okul ortamında fiziksel ve psikolojik olarak iyi oluş hali olarak 

tanımlanabilecek okul yaşam kalitesine ilişkin algılarını da etkilemektedir. 

Bu çalışmanın genel amacı, Trakya Üniversitesi Keşan Meslek Yüksekokulu sosyal ve teknik 

programlarda okuyan öğrencilerin üniversite yaşamının, öğrenci algılarına dayalı olarak 

değerlendirilmesidir. Araştırmanın örneklemini sosyal teknik programlarda öğrenim görmekte olan 

219 öğrenci oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak Doğanay ve Sarı (2007) tarafından geliştirilen 

Üniversite Yaşam Kalitesi Ölçeği (ÜYKÖ) kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre öğrencilerin 

üniversite yaşam kalitesine ilişkin algıları arasında anlamlı bir farklılık yoktur. 

Anahtar Kelimeler: Üniversite Yaşam Kalitesi, Üniversite Yaşam Kalitesi Ölçeği, Meslek 

Yüksekokulları.  

ABSTRACT 

Universities and development necessary for development of the country of manufacture of the 

information and human resources are the institutions was raised. Therefore, universities no longer 

determine the future of nations which have taken their place among the major institutions. Also in 

higher education institutions, more evaluation of the results (output) given the importance of students 

with all the living areas will lead to integration, the school environment, physical and psychological 

well-being as a state school can be defined as perceptions regarding the quality of life affects. 

mailto:ozdemiraysegul@yahoo.com
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Overall purpose of this study, Trakya University Keşan Vocational and technical programs in 

the social life of university students, students are assessed based on perception. Technical program of 

study in social study sample is 520 students have created. As data collection tool developed by the 

University Doğanay and Sarı Quality of Life Scale (ÜYKÖ) is used. According to the survey results 

relating to the quality of students, university life is no significant difference between perception. 

Keyword: Quality of Universities Life, Quality of Universities Life Scale, Vocational High 

School. 

1. GİRİŞ 

Son yıllarda, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin hızla artması ve bu gelişmelerin aynı 

zamanda uygulamada yerini alması, insanların yaşam biçimlerinin ve çevrelerinin değişmesine neden 

olmaktadır. Bu gelişmelerin aynı zamanda kalite kavramını da ortaya çıkardığı ileri sürülebilir. Bu 

kavram ilk başlarda sıklıkla sanayi de kullanılmakla birlikte ardından hizmet sektörüyle beraber eğitim 

kurumlarının da dikkatini çekmeye başlamıştır. 

Günümüzde kalite, eğitim kurumlarının başarısında oldukça önemli rol oynayan bir kavram 

olarak nitelendirebilir. Belirli becerileri kazanmış, kendini işine adayan bir işgücüne sahip olmak 

isteniyorsa, kalite kavramı işletmelerden önce eğitim kurumlarında ele alınmalı ve tartışılmalıdır. 

Çünkü kaliteli bir ürün ve hizmet ancak iyi bir eğitim ile mümkündür (Yıldız ve Ardıç,1999). 

Günümüz şartlarında küresel pazarda artan rekabet dikkate alındığında hizmet üreten tüm sektörlerin 

nitelikli işgücüne olan ihtiyacının da aynı oranda artacağı söylenebilir. Artan bu ihtiyacın; mevcut 

eğitim sisteminin sürekli gelişmesiyle birlikte bu gelişmenin çevreye kapalı geleneksel sistemle 

sağlanması mümkün gözükmemektedir. Eğitim sisteminin geliştirilmesi ülkenin üretim gücünün 

artmasına neden olacaktır. Bu durumda eğitim kurumlarına, özellikle yükseköğretim kurumlarına, 

önemli sorumlulukların düştüğü söylenebilir. 

Üniversiteler ülkelerin kalkınması ve gelişmesi için gerekli bilgilerin üretildiği ve insan 

kaynaklarının yetiştirildiği kurumlardır. Bu nedenle üniversiteler artık ulusların geleceğini belirleyen 

belli başlı kurumlar arasında yerlerini almışlardır (Gediklioğlu, 2005). Fakat yüksek öğretim kurumları 

başta olmak üzere tüm eğitim kurumlarında klasik eğitim anlayışı egemendir. Bu anlayış büyük ölçüde 

pasif, araştırmacı nitelikleri zayıf, kendine güveni olmayan, yeniliklere ve değişime çabuk uyum 

sağlayamayan insan tipleri yetiştirmektedir (Yıldız ve Ardıç,1999). Oysaki 21. Yüzyılın öğretim 

anlayışı, öğrencinin öğrenme ortamına etkin katılımı üzerine odaklanmıştır. Bu anlayışla düzenlenecek 

öğrenme ortamında, öğrencinin öğrenmeye güdülenmesi ve kendi öğrenmesinden sorumlu olması söz 

konusudur (Kuran,2005). Bununla birlikte yükseköğretim kurumlarında, daha çok sonuçların 

değerlendirilmesine (çıktıya) önem verilmesi öğrencilerin tüm yaşam alanlarıyla bütünleşmesine yol 
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açacak şekilde, okul ortamında fiziksel ve psikolojik olarak iyi oluş hali olarak tanımlanabilecek okul 

yaşam kalitesine ilişkin algılarını da etkilemektedir (Özdemir,2007; Erdem,2008).  

1.1. Problem Durumu  

Günümüzde yaşam standartlarının ve kalitesinin arttırılmasına yönelik yapılan çalışmalar her 

geçen gün ayrı bir boyut kazanmaktadır. Artık birçok alanda kaliteyi arttırmak lüks değil adeta bir 

zorunluluk haline gelmiştir. İnsana en iyi hizmeti verebilmek prensibiyle yola çıkılarak rekabet ortamı 

oluşmaya başlamıştır. Toplumların kalkınmasında lokomotif görevi üstlenen eğitim örgütlerin de 

verilen hizmetlerin kaliteli bir şekilde yürütülmesine yönelik çalışmalar son yıllarda büyük bir ivme 

kazanmıştır (Özdemir Topaloğlu, Topaloğlu ve Kurt,2008). 

 

Belirlenen ihtiyaçların tatmin edilme derecesine yönelik olarak ürün veya hizmeti etkileyen 

özelliklerin toplamı olarak tanımlanan kalite kavramı, eğitimle çok yakından ilişkili bir kavramdır. 

Günümüz şartlarının gerektirdiği nicelik ve nitelikte insan gücünün yetiştirilebilmesinde anahtar rol 

oynayan eğitim kurumlarının kendilerinden beklenen görevleri verimlilikle yerine getirebilmeleri için 

kaliteli bir yapıya kavuşmaları gerekmektedir. Temel amacı, yürütülen işlerin hem nitelik hem de 

nicelik yönünden geliştirilmesi ve iyileştirilmesi olan yaşam kalitesi anlayışının, son yıllarda gelişmiş 

ülkeler başta olmak üzere hemen hemen bütün dünyada özel ve kamu kuruluşlarının önemli 

fonksiyonlarından biri hâline geldiği izlenmektedir (Erişen,2003). 

 

Eğitimde kalite arayışları uzun yıllardan beri devam etmekte ve gelişmiş ve gelişmekte olan 

hemen hemen her ülkenin temel konusunu oluşturmaktadır (Ceylan, 1998, 489). Bunun temel 

nedenlerinden biri, bilgi çağına ulaşan toplumlarda bilim ve teknolojinin ön plana geçmesi, rekabet 

gücüde o toplumun sahip olduğu bilgi potansiyeline ve insan gücü kalitesine bağlı olmasındandır 

(Eroğlu, 1998, 382). Bir diğer nedeni ise, sistemin ürünü insan olan eğitim kurumlarındaki kaliteyi 

ölçmenin zorluğundan kaynaklanmaktadır (Erdoğan, 2000, 25). Bu sebeple eğitimde kalite çalışmaları 

ve arayışları geçmişte olduğu gibi günümüz ve gelecek dünyası için de aynı derecede önem arz 

edecektir (Cafoğlu, 1996, 12). 

 

 Eğitim örgütleri de diğer örgütler gibi sürekli gelişen dinamik bir yapıya sahiptir. Bu yapıyı 

sürdürebilmenin bir gereği olarak da eğitim örgütlerindeki öğrenci, okul personeli ve öğretmen 

girdileri ile eğitim sürecinin öğrenciye kazandırdıkları, okul çevresinin özellikleri ve okulun 

kaynakları ise önemli çıktılar olmakla birlikte, bu yapının dirikliği de eğitimde artan bir yaşam kalitesi 

anlayışından geçmektedir. 

 

Günümüzde yükseköğretim kurumlarını da etkileyen en önemli etkenlerden biri, 

üniversitelerin kurumsal performanslarını arttırmalarında sadece ulusal düzeyde değil uluslararası 
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düzeyde de başka üniversitelerle yarışır hale gelmeleri gerektiğidir. Bu etki; üniversiteleri amaç, yapı, 

süreç ve çıktıları açısından kendilerini yeniden gözden geçirmeye zorlamakta ve üniversitelerin nasıl 

yönetileceğine ilişkin yeni açılımlar getirmektedir. Kalite güvence sistemlerini kurarak işlevlerinin 

etkililiğini arttırmaya çalışan ve bu yolla ulusal ve uluslararası düzeyde, “eğitim pazarından daha çok 

öğrenci çekebilmek için rekabet edebilirlik düzeylerini arttırmayı hedefleyen üniversiteler yaşam 

kalitesi çalışmalarına hız vermektedirler (Popli, 2005,17-18, Akt: Ekinci ve Burgaz,2007). 

 

Üniversite yaşam kalitesi, kısaca üniversite ortamındaki bireylerin her yönden mutlu 

olabildikleri bir ortamı ifade etmektedir. Üniversite yaşam kalitesi, genel iyi olma halinin 

göstergelerinden biri olarak kabul edilmekte ve öğrencilerin okul yaşamıyla bütünleşmelerinden 

kaynaklanan bir iyi olma hali olarak ele alınmaktadır. Öğrencilerin uzun yıllarını okulda geçirdikleri 

göz önüne alındığında, üniversite yaşam kalitesinin taşıdığı önem açıkça görülebilmektedir 

(Durmaz,2008). 

 
Bu kuramsal bilgilerden yola çıkılarak eldeki araştırmada çözümlenmeye çalışılacak temel 

problem şudur: Meslek Yüksekokullarının Sosyal ve Teknik Programlarında Okuyan 

Öğrencilerin Üniversite Yaşam Kalitesine İlişkin Algıları arasında fark var mıdır? Bu temel 

problem doğrultusunda su sorulara yanıt aranmıştır;  

1. Öğrenci görüşlerine göre, Trakya Üniversitesi Keşan Meslek Yüksekokulunda okul yaşam 

kalitesi nasıl algılanmaktadır? 

2. Okullarının yaşam kalitesine ilişkin öğrenci görüşleri: 

a) Bölüm türü 

b) Program türü 

c) Yaş 

d) Cinsiyet değişkenlerine göre farklılaşmakta mıdır? 

2. AMAÇ VE YÖNTEM 

Okulların, öğrencilerin öğrenmelerini maksimum düzeye yükselten, kendilerini mutlu ve 

güvende hissettikleri yerler olması gerektiği bir gerçektir. Mutlu ve güvenli bir okul ortamı, aynı 

zamanda akademik başarının da anahtarı olarak kabul edilebilirken okul yaşam kalitesini de 

beraberinde getirmektedir. Okul yaşam kalitesi; öğrenciler üzerindeki önemli etkileri nedeniyle, 

eğitimciler tarafından özel bir ilgi görmüş ve öğrencilerin okuldaki iyi olma halleriyle ilgili birçok 

araştırma yapılmıştır. Ancak taşıdığı öneme rağmen Türkiye’de bu konu üzerinde yapılmış bir kaç 

araştırmaya rastlanılmıştır. Böyle bir gereksinimden hareketle yapılması uygun görülen bu 

araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin okullarındaki yaşam kalitesine ilişkin algılarının 

incelenmesidir. 
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Araştırmanın örneklemini sosyal teknik programlarda öğrenim görmekte olan 219 öğrenci 

oluşturmuştur.  Bu çalışma da üniversite yaşamının, öğrenci algılarına dayalı olarak görüşlerini 

belirlemek üzere ilgili literatür, kaynak kitap, ulusal ve uluslararası veri tabanları ve YÖK taraması 

yapılarak araştırma da veri toplama aracı olarak 2007 yılında Doğanay ve Sarı tarafından geliştirilen 

“Üniversite Yaşam Kalitesi” Ölçeği kullanılmıştır.  Araştırma verileri SPSS 16.0 ile değerlendirilerek, 

değişkenler için öncelikle frekans ve yüzde hesaplanmıştır. Değişkenler arasında fark olup olmadığını 

belirlemek için de t-testi ve tek faktörlü Varyans analizi (one-way anova) kullanılmıştır. 

3. BULGULAR VE YORUM 

  

Bu bölümde ölçeklerin uygulanmasıyla toplanan verilerin, istatistik tekniklerle yapılan 

çözümlemeleri sonucu elde edilen bulgulara ve bulgularla ilgili yorumlara yer verilmiştir.  

Araştırmaya ait demografik bulgular aşağıdaki gibidir: Araştırmaya 219 öğrenci katılmıştır. 

Araştırmaya katılan 219 katılımcının/ öğrencinin dağılımları şöyledir: %49,8’i (109kişi) 17-20 yaş, 

%29,2’si (64kişi) 21-24 yaş, %10,5’i (23kişi) 25-28 yaş ve %10,5’i (23kişi) de 29 yaş ve üstü yaş 

grubunda yer almaktadır; %62,6’sı (137kişi) erkek, %37,4’ü (82kişi) bayan öğrencilerden 

oluşmaktadır; %16,9’u (37kişi) elektrik bölümü öğrencisi, %20,1’i (44kişi) ağırlama hizmetleri 

öğrencisi, %17,4’ü (38kişi) çocuk gelişimi öğrencisi, %16,4’ü (36kişi) otomotiv öğrencisi, %16’sı 

(35kişi) büyük-küçükbaş hayvan yetiştiriciliği öğrencisi, %7,3’ü (16kişi) su ürünleri öğrencisi, %5,9’u 

(13kişi) gaz ve tesisatı öğrencisinden oluşmaktadır.     

3.1. Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerinin Üniversite Yaşam Kalitesine İlişkin Algıları 

Meslek yüksek okulu öğrencilerinin üniversite yaşam kalitesinin algılanmasındaki farkların 

belirlenmesi amacıyla öğrenciler tarafından cevaplanan ölçeklerdeki veriler SPSS 16.0 programında 

analiz edilerek, ölçekte yer alan her seçenek için Tamamen Katılıyorum 5, Kısmen Katılıyorum 4, 

Kararsızım 3, Katılmıyorum 2, Hiç Katılmıyorum 1 puan verilerek değerlendirilmeye alınmıştır. 

Elde edilen verilerin çözümlenmesinde yararlanılacak aralık genişliğini bulmak için beş 

dereceli bir ölçekte 4/5=0,80 olarak hesaplanmış, birim aralıkları “kesinlikle katılmıyorum (1,00 -

1,80)”, “katılmıyorum (1,81- 2,60)”, “kararsızım (2,61- 3,40)”, “katılıyorum (3,41- 4,20)”, 

“kesinlikle katılıyorum (4,21- 5,00)” şeklinde kategorileşmiştir.  

Uygulanan ölçekte yer alan her bir maddenin öncelikle Aritmetik Ortalaması hesaplanmıştır 

ve elde edilen bulgular şu şekildedir; “Sosyo kültürel ve sportif faaliyetler için gereken alt yapı 

olanakları oldukça sınırlıdır.” Maddesi X =4.12 ile en yüksek aritmetik ortalamaya sahip iken, en 

düşük aritmetik ortalamaya sahip “Üniversitede öğrencilerin sağlık sorunlarına yönelik her türlü 
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olanak vardır.” Maddesi de X =2,17 aritmetik ortalama katılımcıların en az katıldıkları görüş 

olmuştur. 

4.2. Tablolar 

Meslek yüksek okulu öğrencilerinin üniversite yaşam kalitesine ilişkin görüşlerinin 

belirlenmesi amacıyla, yaş gruplarına göre elde edilen ölçümlerin farklılık gösterip göstermediğini 

belirlemek için aritmetik ortalamaları ve standart sapmaları hesaplanmış, aritmetik ortalamalar arası 

farkın önemli olup olmadığını belirlemek için Tek Faktörlü Varyans Analizi yapılmış ve sonuçları 

Tablo 4.2.1-A’da verilmiştir; 

Tablo 4.2.1-A.  Öğrencilerin yaş gruplarına göre, üniversite yaşam kalitesine ilişkin betimsel istatistik 

tablosu 

Çalışma Süresi 
 

N 

Aritmetik Ortalama 

( X ) 

Standart Sapma 

(Ss) 

17-20 yaş 109 1,028 10,58 

21-24 yaş 64 1,076 12,74 

25-28 yaş 23 1,048 10,36 

29 ve üstü 23 1,033 14,53 

Toplam       219 1,045 11,79 

  

Tablo 4.2.1-B Öğrencilerin yaş gruplarına göre, üniversite yaşam kalitesine ilişkin varyans analizi 

(one-way anova) tablosu 

 

      p<0.05 

 

 

Varyans Kaynağı 

 

Serbestlik 

Derecesi 

 

Kareler 

Toplamı 

 

Kareler 

Ortalaması 

 

F 

değeri 

 

Anlamlılık 

Düzeyi 

Gruplararası   

  3 

 

   974,50 

 

324,83 

 

 

 

2.38 

 

 

 

.071 

Gruplariçi  

215 

 

29342,21 

 

136,47 

Genel  

218 

 

   30316,72 
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Tablo 4.2.1.- B’de görüldüğü gibi öğrencilerin görüşleri, yaş gruplarına göre anlamlı bir 

farklılık göstermemektedir [ F(3,215)=2.38; p>.05 ]. Öğrencilerin yaş gruplarına göre (17-20 yaş, 21-

24 yaş, 25-28 yaş, 29 yaş ve üstü) üniversite yaşam kalitesine ilişkin görüşleri arasında anlamlı fark 

olmamasının, katılımcıların üniversite yaşam kalitesine ilişkin ortak görüşlere sahip olduklarına bağlı 

olduğu söylenebilir.  

Tablo 4.2.2. Öğrencilerin cinsiyetlerine göre, üniversite yaşam kalitesine ilişkin t-testi analizi tablosu

  

 

Cinsiyet 

 

N 

Aritmetik 

Ortalama 

( X ) 

Standart 

Sapma 

(Ss) 

 

F 

Serbestlik 

Derecesi 

(Sd) 

Sig. (P) 

Erkek 137 1.04 12.92 
2.24 217 .585 

Bayan   82 1.05   9.66 

  p<0.05  

 

Tablo 4.2.2 de görüldüğü gibi, üniversite yaşam kalitesine ilişkin görüşler, öğrencilerin 

cinsiyetlerine göre anlamlı farklılık göstermemektedir ( f(217)= 2.24 , p>0.05). 

Tablo 4.2.3. Öğrencilerin öğrenim gördükleri program türüne göre, üniversite yaşam kalitesine ilişkin 

t-testi analizi tablosu  

 

 

Program Türü 

 

N 

Aritmetik 

Ortalama 

( X ) 

Standart 

Sapma 

(Ss) 

 

F 

Serbestlik 

Derecesi 

(Sd) 

Sig. (P) 

Teknik Program 121 1.043 13.26 
3.12 217 .814 

Sosyal Program   98 1.047   9.73 

  p<0.05  

 

Tablo 4.2.2 de görüldüğü gibi, üniversite yaşam kalitesine ilişkin görüşler, öğrencilerin 

öğrenim gördükleri program türüne göre anlamlı farklılık göstermemektedir ( f(217)= 3,12 , p>0.05). 
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Tablo 4.2.4-A.  Öğrencilerin okudukları bölüm türüne göre, üniversite yaşam kalitesine ilişkin 

betimsel istatistik tablosu 

Bölüm Türü 
 

N 

Aritmetik Ortalama 

( X ) 

Standart Sapma 

(Ss) 

Elektrik 37 1,02 14,34 

Ağırlama Hizmetleri 44 1,03 10,34 

Çocuk Gelişimi 38 1,05   9,70 

Otomotiv 36 1,01 13,01 

B.-K.baş Hayvan Yet. 35 1,08 11,71 

Su Ürünleri 16 1,05   8,26 

Gaz ve Tesisatı 13 1,07 12,76 

Toplam       219 1,04 11,79 

  

Tablo 4.2.4-B Öğrencilerin okudukları bölüm türüne göre, üniversite yaşam kalitesine ilişkin varyans 

analizi (one-way anova) tablosu 

 

      p<0.05 

 

Tablo 4.2.4- B’de görüldüğü gibi öğrencilerin görüşleri, okudukları bölüm türüne göre anlamlı 

bir farklılık göstermemektedir [ F(6,212)=1.50; p>.05 ]. Öğrencilerin okudukları bölüm türüne göre 

(elektrik, ağırlama hizmetleri, çocuk gelişimi, otomotiv, büyük ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, su 

ürünleri, gaz ve tesisatı) üniversite yaşam kalitesine ilişkin görüşleri arasında anlamlı fark 

olmamasının, katılımcıların üniversite yaşam kalitesine ilişkin ortak görüşlere sahip olduklarına bağlı 

olduğu söylenebilir. 

 

 

Varyans Kaynağı 

 

Serbestlik 

Derecesi 

 

Kareler 

Toplamı 

 

Kareler 

Ortalaması 

 

F 

değeri 

 

Anlamlılık 

Düzeyi 

Gruplararası   

   6 

 

 1241,65 

 

206,942 

 

 

 

1.50 

 

 

 

.176 

Gruplariçi  

212 

 

29075,06 

 

137,147 

Genel  

218 

 

     30316,72 
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3. TARTIŞMA VE SONUÇ 

   21. yüzyılda eğitim örgütlerinin toplumun ihtiyaçlarına yanıt verebilmesi için kaliteli, 

değişme ve yeniliklere açık ve rekabetçi bir yapıda olmaları gerekmektedir. Türk Eğitim Sistemi 

içerisindeki okulların daha etkili olabilmesi, gelecekte eğitim talep edenlerin beklentilerine yanıt 

verebilmesi için sürekli değişme ve gelişmeyi esas alan bir yapıda olması gerekmektedir.  

   Toplumların, çağdaş yaklaşımlar ışığında değişerek gelişip kalkınmasında temel ve en 

önemli faaliyetler eğitim örgütlerindeki faaliyetlerdir. Çünkü işletmelerin karşı karşıya kaldığı 

gelişmeler ve değişimlerin benzerleriyle eğitim örgütleri de karşı karşıya kalmaktadır. Bir işletme için 

ürettiği ürünün kalitesi müşterisinin gizli veya açık istek ve ihtiyaçlarını karşılaması bakımından ne 

kadar önemli ise; öğrencisi, öğrencilerin aileleri, okul içi ve okul dışı çevresi, eğitim-öğretim 

faaliyetlerini yürüten bireyleriyle bir bütün olan eğitim örgütleri için öğrenciye sunulan eğitim-öğretim 

faaliyetlerinin kalitesi de o denli önemlidir. Bununla birlikte günümüzde hayat standartlarının ve 

kalitesinin artırılmasına yönelik yapılan çalışmaların her geçen gün ayrı bir boyut kazandığı göz önüne 

alındığında, kalitenin birçok alanda lüks değil bir zorunluluk haline geldiği öne sürülebilir. 

 Eğitim kurumlarında uygulamaya konulmasından önce özellikle özel işletmelerin nasıl 

yönetilmesi gerektiği konusunda bir değişim girişimi ve yol gösterici ilkelere sahip bir anlayış olarak 

ortaya çıkan kalite anlayışının, son yıllarda eğitim kurumları için de uyarlanması gündeme gelmiştir. 

Çünkü işletmelerin yaşadıkları gelişmelerle eğitim kurumları da yüz yüze gelmektedir. İşletmeler gibi 

eğitim kurumları da hızla değişen sosyoekonomik yapıda ortaya çıkan ihtiyaçlara, her düzey ve alanda 

kaliteli insan gücünün yetiştirilmesine cevap vermek için zorlanan kurumlardır (Erdoğan,2004). 

Kaliteli insan gücünün yetiştirilmesi ise özellikle üniversitelerde verilen eğitimin kaliteli olmasına 

bağlıdır.  

Üniversiteler aynı zamanda öğrencilerin yaşamında özellikle kişilik gelişimlerinde önemli bir 

yer tutmaktadır. Okul ortamında maruz kalınabilecek zorbalık davranışları ve öğrencilerin psikolojik 

gelişimlerinin ve ihtiyaçlarının önemsenmemesi öğrencilerin fiziksel, psikolojik, sosyal ve akademik 

gelişimleri üzerinde ciddi sorunlar yaratmaktadır. Okul yaşam kalitesinin üzerinde durularak, okulların 

öğrencilerin sadece akademik gelişimlerinin değil aynı zamanda psikolojik, sosyal ve fiziksel 

gelişimlerinin de dikkate alındığı pozitif ortamlar haline getirilmesi gerekir. Bunun yolu da 

öğrencilerin okullarının yaşam kalitesi ile ilgili algılarının araştırılmasından geçer. Çünkü öğrencilerin 

okul yaşam kalitesi düzeyi ile ilgili algıları yöneticilere, okulların zayıf ve güçlü yönleri ile ilgili bilgi 

sağlar ve okuldaki bireylerce okul yaşam kalitesinin geliştirilmeye çalışılmasına dayanak oluşturabilir 

(Durmaz,2008).  Bu durumda bireylerin eğitim hayatları sürecinde zamanlarının büyük bir kısmını 

okulda geçirdikleri göz önüne alındığında okul yaşam kalitesinin önemi de bir kez daha ortaya 

çıkmaktadır. 
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ÖZET 

Üniversite öğrencilerinin, üniversitelerden çeşitli beklentileri bulunmaktadır. Öğrencilere 

kaliteli eğitim ve üniversite yaşamı sağlayabilmek için, öğrencilerin çeşitli alanlardaki istek ve 

ihtiyaçları dikkate alınmalıdır. Bu nedenle, öğrencilerin üniversite yapısı ve desteğine ilişkin 

görüşlerinin bilinmesi önem taşımaktadır. Bu araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin üniversite 

yapısı ve desteğine ilişkin görüşlerinin belirlenmesidir. Araştırmanın örneklemi, Gaziantep 

Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesi’nde öğrenim gören 128 üçüncü sınıf 

öğrencisinden oluşmaktadır. Araştırma verileri, “Üniversite Yapısı ve Desteğine İlişkin Öğrenci 

Görüşleri” ölçeği ve demografik özellikler formu aracılığıyla toplanmıştır. Araştırma verilerinin 

analizinde; frekans, yüzde, t testi, korelasyon analizi (Spearman korelasyon analizi) ve varyans 

analizinden (ANOVA) yararlanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, üniversite öğrencilerinin 

akademik başarıları ile üniversite yapısı ve desteğine ilişkin görüşleri arasında anlamlı bir ilişki 

bulunmamaktadır. Üniversite öğrencilerinin üniversite yapısı ve desteğine ilişkin görüşleri, öğrenim 

gördükleri fakülte ve bölüm türüne göre farklılık göstermektedir.  

Anahtar Kelimeler: üniversite yapısı, üniversite desteği, üniversite öğrencileri  

ABSTRACT 

University students have different expectations from universities. The needs and requests of 

the students in various fields should be taken into consideration for providing high quality education 

and university life. Therefore, it is important to know students’ perception related to university 
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structure and support. The aim of this study is to determine university students’ opinions on university 

structure and support. The sample of study consists of 128 third class students attending Faculty of 

Education and Faculty of Arts and Sciences at Gaziantep University. “The Student Opinions on 

University Support and Structure” scale and demographic characteristics form were used to obtain data 

in the study. While analyzing data; frequent, percent, correlation analysis (Spearman correlation 

analysis) and variance analysis (ANOVA) were used. According to the results, there is no significant 

relationship between university students’ opinions on the university structure and support and 

students’ achievement. University students’ opinions on the university structure and support differ 

according to the type of faculty and program.  

Keyword: university structure, university support, university students  

 

1. GİRİŞ 

Günümüzde üniversitelerden, öğrencilerine eğitim-öğretim hizmeti vermelerinin yanı sıra, 

öğrencilerinin her alandaki ihtiyaç ve isteklerini karşılamaları da beklenmektedir.  Kuşkusuz, 

öğrencilerinin ihtiyaç ve isteklerini dikkate alan bir üniversitede gerçekleşecek eğitim-öğretim 

hizmetlerinden alınacak verim de daha yüksek olacaktır.  

Üniversitede öğrenciler arasındaki ve öğrenci-öğretim elemanları arasındaki ilişkilerin yapısı, 

öğrencilerin problemli durumlarında destek hizmeti bulabilmesi, gereksinim duydukları konularda 

bilgilendirilmesi, üniversitenin genel atmosferi ve üniversite kuralları, üniversite yapısını ve desteğini 

belirleyen unsurlardır. Destekleyici olma daha çok ilişkiler çerçevesinde ele alınırken; yapı kavramı 

ise yapılandırılmış durumlar anlamında, öğrencilerin kendilerinden beklenenleri bilmesi ve ulaşmak 

istedikleri bilgi ve yardımlara kolaylıkla ulaşabilmesi kapsamında değerlendirilmektedir (Wintre, 

Gates, Pancer, Pratt, Polivy, Birnie-Lefcovitch & Adams, 2009).  

Üniversitelerin yapısı ve öğrencilerine olan desteği, üniversitelerin öğrencilerine olan ilgisi ve 

sunduğu hizmetlerin çeşitliliği ve kalitesi ile ölçülmektedir. Literatürdeki çalışmalar; üniversite 

kalitesini, üniversite servis kalitesini, üniversiteden duyulan memnuniyeti, üniversiteye yönelik 

beklentileri ve üniversite niteliğini belirleme amacıyla, üniversite desteği ve üniversite yapısı 

boyutlarını da incelemişlerdir. Yani yapı ve destek kavramları farklı adlandırmalar çatısında ele 

alınarak analiz edilmiştir. Özellikle kalite ve hizmet kalitesi kavramları, üniversite yapısı ve desteği ile 

sıklıkla birlikte kullanılan kavramlardır. Bu nedenle, kalite ve hizmet kalitesi kavramlarının tam olarak 

neleri kapsadığı hakkında bilgi vermek, üniversite yapısı ve desteğinin kalite kavramındaki yerini 

belirleme adına yararlı olacaktır.  
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Üniversitelerde verilen eğitim hizmetlerinin değerlendirilmesinde, algılanan kalite düzeyi ve 

algılanan performans düzeyinin belirlenmesi oldukça önemlidir. Bu düzey; “ders dışı faaliyetler, 

fiziksel koşullar, eğitim ve öğretim, destek üniteler ve eğitim ve üniversite ile ilgili kararlara katılım” 

(s.34) olmak üzere beş boyuttaki değişkenin incelenmesiyle belirlenebilmektedir (Yenen ve Gözlü, 

2003). Parasuraman, Zeithaml ve Berry (1988) tarafından geliştirilen ve literatürde yükseköğretim 

kurumlarının servis kalitesini ölçmede sıklıkla kullanılan Servqual aracında, beş temel boyut yer 

almaktadır. Bu boyutlar şu şekildedir (s.6); fiziki özellikler  (fiziksel olanaklar, donanım ve personelin 

görünüşü); güvenirlik (vaat edilen hizmetlerin güvenilir ve düzgün bir şekilde yerine getirilmesi 

yeteneği); heveslilik (yardım etmeye gönüllülük ve acil servis sağlama); güvence (çalışanların bilgisi 

ve saygısı ve güven telkin etme yetenekleri); empati (kurumun müşterilerine sağladığı destek ve 

bireyselleştirilmiş itina). Clemes, Ozanne ve Tram (2001), yükseköğretim hizmetlerini incelerken 

teknik kalite boyutları ve fonksiyonel kalite boyutlarını ele almışlardır. Teknik kalite boyutunda; 

maddi durumlar, yetkinlik ve fiziksel çevrenin; fonksiyonel kalite boyutunda ise; tutum ve davranış, 

ulaşılabilirlik, güvenirlik ve kişisel etkileşimin yer aldığını belirtişlerdir. Teknik kalite boyutu daha 

çok üniversite olanakları ile ilgiliyken; fonksiyonel kalite boyutu, öğretim ve ilişkiler ile ilgilidir. 

Clemes, Gan ve Kao (2008), öğrencilerin üniversite deneyimleri ile ilgili memnuniyetliklerini 

inceledikleri çalışmalarında, üniversitelerin servis kalitesini ölçmek için; etkileşim kalitesi, fiziksel 

çevre kalitesi ve çıktı kalitesi boyutlarını ele almışlardır.  Okul yaşamının kalitesini; okula ilişkin 

memnuniyet, bağlılık ve öğretmenlere olan tepkilerin toplamı olarak değerlendiren çalışmalar da 

bulunmaktadır (Epstein ve McPartland, 1976). Ledic, Rafajac ve Kovac (1999), çalışmalarında 

öğretim kalitesinden bahsetmiş ve üniversitelerdeki öğretim kalitesi kapsamında, öğretim 

elemanlarının davranışlarını ve uzmanlıklarını ele almışlardır. Görüldüğü gibi kalite ve hizmet kalitesi 

kavramlarının kapsamında, üniversite yapısı ve desteği ile ilişkili boyutlar yer almaktadır.  

Bugün dünyanın birçok yerindeki yükseköğretim kurumu, öğrencilerinin yükseköğretimde 

yararlandıkları hizmetlere ilişkin görüşlerini belirlemeye yani verdikleri hizmetlere ilişkin dönütler 

elde etmeye çalışmaktadır (Burgaz ve Ekinci, 2007). Üniversitelerin elde etmeye çalıştıkları dönütler, 

aslında üniversite yaşamını ve üniversite niteliğini ortaya koymakta ve öğrencilerin, üniversitelerinden 

memnun olma düzeylerini göstermektedir. Üniversite yaşamı, öğrencilerin yaşamını ve öğrenimini 

etkilemesi bakımından üzerinde durulması gereken bir konudur. Öğrencilerin üniversite yapısını ve 

desteğini nasıl algıladığını belirlemek, öğrencilere ihtiyaç duydukları olanakları sağlama yönünde 

atılabilecek önemli bir adımdır. Üniversite yaşamının, öğrencileri ve öğrenci öğrenmesini nasıl 

etkilediği ile ilgili çeşitli teoriler bulunmaktadır. Bu teoriler bazı noktalarda farklılaşsa da tamamı, 

üniversitelerin öğrenci gelişimini etkilediğini ve üniversitelerin uzmanlığının veya kalitesinin, 

öğrenciler üzerindeki etkisi kapsamında belirlenmesi gerektiğini öne sürmektedir. Bu sav 

doğrultusunda ise, üniversitelerin öğrencilerine uygun bir üniversite çevresi sağlama sorumluluğu 

olduğu ifade edilmektedir (Tam, 2002). Bu teorilerden öne çıkanlar şu şekilde özetlenebilir:  
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Tinto (1975), öğrencilerin üniversiteden ayrılma nedenlerini belirlemeye yönelik bir model 

geliştirmiştir. Bu modelde, üniversiteye başlangıç aşamasında öğrencinin geçmiş yaşantısının ve 

tutumlarının, öğrencinin üniversiteye olan bağlılığını etkilediği belirtilmektedir. Öğrencinin zamanla, 

üniversitenin akademik ve sosyal boyutlarını deneyimlemesi sonucunda ise, üniversiteye olan 

bağlılığının azalabileceği ya da güçlenebileceği öne sürülmektedir. Üniversitenin öğrenci çıktıları 

üzerindeki etkisini ortaya koyan ve Tinto’nun modelini takip eden bir diğer çalışma ise Pascarella 

(1985)’ya aittir. Modelde, üniversitenin öğrenci üzerindeki etkisinin (öğrenci-fakülte ilişkisinin etkisi 

açısından), öğrencinin üniversitedeki insanlardan, programlardan, olanaklardan ne ölçüde 

yararlandığına yani etkileşim sıklığına bağlı olduğu belirtilmektedir (Pascarella ve Terenzini, 1991). 

Modelde aynı zamanda üniversitenin akademik ve sosyal boyutlarına vurgu yapılmakta ve bu 

doğrultuda öğrencilerin üniversite ile olan akademik ve sosyal bütünleşmelerine dikkat çekilmektedir 

(Pascarella ve Terenzini, 1980).  

Kurumsal uzmanlıktan bahseden Astin’in modelinde ise, kurumun öğrenci üzerinde pozitif 

değişimler sağlama yeteneğine sahip olması gerektiği belirtilmektedir. Astin, kurumsal uzmanlığın ya 

da başarının göstergesi olarak, kurumun öğrenci gelişimi üzerindeki etkisini belirlemek için, girdi-

çevre-çıktı faktörlerini ele almıştır. Çevre kavramının kapsamında; programlar, politikalar, fakülte, 

akranlar ve öğrencinin eğitimsel deneyimleri yer almaktadır. Pace ise, üniversite çevresinin öğrenci 

çabalarını şekillendirmede çok önemli bir rolü olduğunu belirtmiş ve kurumun öğrencilerin aktif 

katılımını sağlayacak en uygun olanakları sağlama konusunda sorumlu olduğunu ifade etmiştir (akt: 

Tam, 2002).  

Öğrencilerin üniversiteye gelirken ve üniversitede öğrenim görürken sahip olduğu beklentiler, 

üniversite desteğini ve yapısını algılama biçimlerini etkileyebilecektir. Lam ve Kwan (1999), 

öğrencilerin üniversiteye çok çeşitli beklentilerle geldiğini ve bu beklentilerin; iş sahibi olma, genel 

eğitimsel yararlar, olgunlaşma ve kişisel gelişim ve başarı olarak sınıflandırılabileceğini belirtmiştir. 

Üniversite öğrencilerinin beklentileri analiz edilirken, öğrenci beklentilerinin çeşitli kişisel 

değişkenlere göre farklılaşabileceği varsayımına da dikkat etmek gerekmektedir. Öğrencilerin bu 

beklentilerinin, öğrenim gördükleri alana göre farklılaşabileceği varsayımı dikkate alınarak, 

araştırmada üniversite öğrencilerinin algıları fakülte ve bölüm değişkenlerine göre değerlendirilmiştir.  

1.1. Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin üniversite yapısı ve desteğine ilişkin 

görüşlerinin belirlenmesidir. Üniversite öğrencilerinin, üniversite yapısına ve desteğine ilişkin 

görüşlerinin analiz edilmesiyle aynı zamanda, öğrencilerin üniversiteye yönelik kalite beklentileri ve 

memnuniyetlikleri de belirlenmeye çalışılmıştır.  
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1.2. Problem Durumu 

Araştırmanın ana problemini; “Üniversite öğrencilerinin, üniversite yapısına ve desteğine 

ilişkin görüşleri nelerdir?” sorusu oluşturmaktadır. Ana probleme bağlı olarak, araştırmada yanıt 

aranan alt problemler ise şunlardır:  

 

1. Üniversite öğrencilerinin, üniversite yapısına ve desteğine ilişkin görüşleri ile akademik 

başarıları arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? 

2. Üniversite öğrencilerinin üniversite yapısına ve desteğine ilişkin görüşleri, öğrenim gördükleri 

fakülte türüne göre farklılık göstermekte midir?  

3. Üniversite öğrencilerinin üniversite yapısına ve desteğine ilişkin görüşleri, öğrenim gördükleri 

bölüm türüne göre farklılık göstermekte midir?  

2. YÖNTEM 

2.1. Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini Gaziantep Üniversitesi öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmanın 

örneklemi ise, Gaziantep Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesi’nde öğrenim gören 

128 üçüncü sınıf öğrencisinden oluşmaktadır. Örneklemin belirlenmesinde, basit tesadüfî örnekleme 

yöntemi kullanılmıştır. Örneklemi oluşturan öğrenci grubuna ait demografik bilgiler, Tablo 1’de 

gösterilmiştir.  

Tablo 1. Örneklemi Oluşturan Öğrenci Grubuna Ait Demografik Bilgiler  

Cinsiyet Kız N 76 

% % 59,4 

Erkek N 52 

% % 40,6 

Fakülte Eğitim Fakültesi N 72 

% % 56,3 

Fen Edebiyat 
Fakültesi 

N 56 

% % 43,8 

Bölüm Türkçe 
Öğretmenliği 

N 38 

% % 29,7 

Matematik N 34 
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Öğretmenliği % % 26,6 

İngiliz Dili ve 
Edebiyatı 

N 36 

% % 28,1 

Sosyoloji N 20 

% % 15,6 

Akademik not ortalaması 0,00-1,99 N 25 

% % 18,8 

2-2,99 N 84 

% % 66,4 

3 ve üzeri N 19 

% % 14,8 

Mezun olunan lise türü Düz Lise N 62 

% % 48,4 

Anadolu Lisesi N 25 

% % 19,5 

Fen Lisesi N 1 

% % 0,8 

Anadolu Öğretmen 
Lisesi 

N 12 

% % 9,4 

Süper Lise N 25 

% % 19,5 

Diğer N 3 

% % 2,3 

 

2.2. Veri Toplama Araçları ve Verilerin Toplanması 

Araştırmada veri toplama aracı olarak, “Üniversite Öğrencilerinin Üniversite Yapısı ve 

Desteğine İlişkin Görüşleri” ölçeği kullanılmıştır. Wintre ve arkadaşları (2009) tarafından geliştirilen 

ölçek uyarlanarak Türkçeye çevrilmiş, daha sonra tekrar İngilizceye çevrilerek orijinali ile 

karşılaştırılmıştır. Ölçeğin orijinalinde 21 madde yer almaktadır. Türkçeye çevrilen ölçek bir uzman 

tarafından açıklık, akıcılık, dilin uygun kullanımı ve anlaşılırlık kriterleri esas alınarak incelenmiştir. 

Uzman önerileri doğrultusunda düzenlenen ölçeğin deneme formu, 51 öğrenciye uygulanmıştır. Ön 
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uygulama sonucunda, öğrencilerin bazı maddeleri anlamada zorluk çektiği belirlenmiştir. Bu 

maddeler, uzman görüşü doğrultusunda tekrar düzenlenmiş ve bu düzenleme sonucunda, anlaşılırlığın 

artırılması için ölçekteki madde sayısı 25’e çıkarılmıştır. Araştırmada kullanılan ölçek, beşli 

derecelendirme sisteminde likert tipi bir ölçektir. Ölçeğin son şekli 54 öğrenciye uygulanmış ve bu 

uygulama sonucunda ölçeğin son şekline karar verilmiştir. Ölçeğe ait cronbach alpha güvenirlik 

katsayısı 0.88 olarak tespit edilmiştir. Araştırmada demografik bilgilerin toplanması için ise, 

demografik özellikler formu kullanılmıştır.  

2.3. Verilerin Analizi 

Verilerin istatistiki analizinde SPSS 14.0 paket programı kullanılmıştır. İstatistiksel 

analizlerde; frekans, yüzdeler, t testi, korelasyon analizi (Pearson korelasyon analizi) ve varyans 

analizi (ANOVA)  kullanılmıştır. Elde edilen verilerde kullanılacak test yöntemlerini belirlemek için 

öncelikle, veri setinin normal dağılım gösterip göstermediğine bakılmıştır. Bu amaçla, tek örneklem 

Kolmogorov- Smirnov testi uygulanmış ve p değeri 0.552 olarak tespit edilmiştir. P değeri .05’den 

büyük çıktığı için, dağılım normal olduğu sonucuna varılmıştır. Aynı zamanda, grafik incelemesi 

yoluna da başvurulmuş ve veri setine ait kutu-çizgi grafiği incelenerek dağılımın normal olduğu teyit 

edilmiştir.   

3. BULGULAR VE YORUM 

3.1. Üniversite Öğrencilerinin Üniversite Yapısı ve Desteğine İlişkin Görüşleri 

Üniversite öğrencilerinin, üniversite yapısı ve desteğine ilişkin görüşlerine ait frekans ve 

yüzde değerleri Tablo 2’de gösterilmiştir.  

Tablo 2. Üniversite Öğrencilerinin Üniversite Yapısı ve Desteğine İlişkin Görüşlerine Ait Frekans ve 

Yüzde Değerleri 

 

K
es

in
lik

le
 

K
at

ılm
ıy

or
um

 

K
at

ılm
ıy

or
um

 

K
ar

ar
sı

zı
m

 

K
at

ılı
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m

 

K
es

in
lik

le
 

K
at

ılı
yo

ru
m

 

f ve % f ve 
% 

f ve 
% 

f ve 
% 

f ve 
% 

1. Üniversiteye uyum sağlama sürecimde, herhangi bir duygusal 
ya da uyum problemim olduğunda, üniversitenin sağladığı 
destekler hakkında bilgilendirilmekteyim.  

63 

% 
49,2 

46 

% 
35,9 

12 

% 
9,4 

7 

% 
5,5 
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2. Üniversitemin yönerge ve yönetmeliklerinde, girmeye hak 
kazandığım programdan mezun olabilmem için gerekli olan tüm 
koşullar, çok net bir şekilde açıklanmıştır.  

24 

% 
18,8 

47 

% 
36,7 

26 

% 
20,3 

27 

% 
21,1 

4 

% 3,1 

3. Üniversitemin ortamı, arkadaş edinmemi kolaylaştırmaktadır.  27 

% 
21,1 

28 

% 
21,9 

25 

% 
19,5 

44 

% 
34,4 

4 

% 3,1 

4. Dersleri veren öğretim elemanları; ödevlerimizde ve 
sınavlarımızda iyi notlar alabilmemiz için, bizlerden beklenen 
davranışları (şartları) önceden net bir şekilde açıklamaktadırlar.  

 

22 

% 
17,2 

21 

% 
16,4 

21 

% 
16,4 

48 

% 
37,5 

16 

% 
12,5 

5. Herhangi bir duygusal problemim hakkında yardıma ihtiyacım 
olduğunda, kampüste bana yardımı olabilecek bir yardımcı birimi 
kolaylıkla bulabilirim.  

 

48 

% 
37,5 

53 

% 
41,4 

12 

% 
9,4 

13 

% 
10,2 

2 

% 1,6 

6. Dersleri veren öğretim elemanları, dersler konusunda bizlerden 
nasıl bir performans beklediklerini açıkça belirtmemektedirler.  

 

15 

% 
11,7 

36 

% 
28,1 

21 

% 
16,4 

38 

% 
29,7 

18 

% 
14,1 

7. Kayıt yaptırdığım programda, kendimi değersiz hissediyorum. 38 

% 
29,7 

32 

% 25 

25 

% 
19,5 

25 

% 
19,5 

8 

% 6,3 

8. Üniversitemde, kayıt yapma ve ders seçmeyi zorlaştıran birçok 
karışık kural var. 

14 

% 
10,9 

24 

% 
18,8 

14 

% 
10,9 

30 

% 
23,4 

46 

% 
35,9 

9. Öğretim elemanları, ders saatleri dışında öğrencileri 
önemsememektedirler.  

27 

% 
21,1 

40 

% 
31,3 

15 

% 
11,7 

31 

% 
24,2 

15 

% 
11,7 

10. Derslerimle ilgili yaşadığım zorluklar hakkında, öğretim 
elemanlarıyla kolaylıkla görüşebiliyorum.  

 

18 

% 
14,1 

19 

% 
14,8 

21 

% 
16,4 

50 

% 
39,1 

20 

% 
15,6 
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Tablo 2. Üniversite Öğrencilerinin Üniversite Yapısı ve Desteğine İlişkin Görüşlerine Ait Frekans ve 

Yüzde Değerleri (devam) 
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f ve % f ve % f ve % f ve % f ve % 

11. Öğretim elemanları, bizleri gerçek anlamda eleştirel bir 

bakış açısıyla düşünmeye teşvik etmektedirler.  

 

11 

% 8,6 

30 

% 

23,4 

29 

% 

22,7 

41 

% 32 

17 

% 

13,3 

12. Öğretim elemanları, sınav sonuçlarımız ve 

ödevlerimizle ilgili dönütleri zamanında vermektedirler.  

 

15 

% 11,7 

32 

% 25 

23 

% 18 

42 

% 

32,8 

16 

% 

12,5 

13. Ders seçimi konusunda, öğrencilere yeterli rehberlik 

yapılmamaktadır.  

 

12 

% 9,4 

24 

% 

18,8 

18 

% 

14,1 

33 

% 

25,8 

41 

% 32 

14. Öğretim elemanları, ders saatlerinde bizlere her konuda 

yardım etmektedirler. 

15 

% 11,7 

34 

% 

26,6 

27 

% 

21,1 

44 

% 

34,4 

8 

% 6,3 

15. Öğretim elemanları, sınıf dışında her türlü sorunumun 

çözümü konusunda bana yardımcı olmaktadırlar.  

 

29 

% 22,7 

26 

% 

20,3 

31 

% 

24,2 

34 

% 

26,6 

8 

% 6,3 

16. Üniversitemizin sınavlarda kopya çekme ile ilgili 

kuralları, dönem başında bizlere açıkça belirtilmektedir.  

 

12 

% 9,4 

18 

% 

14,1 

13 

% 

10,2 

59 

% 

46,1 

26 

% 

20,3 

17. Öğretim elemanları, sınavlarımız ve ev ödevlerimizin 

içeriği ile ilgili çok fazla geri bildirim vermemektedirler.  

 

11 

% 8,6 

29 

% 

22,7 

33 

% 

25,8 

44 

% 

34,4 

11 

% 8,6 
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18. Öğretim elemanları ile doğrudan, birebir iletişime 

geçebilmek için çok az olanağa sahibiz.  

 

18 

% 14,1 

36 

% 

28,1 

19 

% 

14,8 

33 

% 

25,8 

22 

% 

17,2 

19. Bölümümdeki diğer öğrenciler çok sıcakkanlıdır.  

 

33 

% 25,8 

25 

% 

19,5 

39 

% 

30,5 

20 

% 

15,6 

11 

% 8,6 

20. Bölümümdeki diğer öğrenciler, ihtiyaç duyduğum 

zamanlarda bana destekleyici bir şekilde davranırlar.  

 

24 

% 18,8 

35 

% 

27,3 

33 

% 

25,8 

30 

% 

23,4 

6 

% 4,7 

21. Öğretim elemanları, sınıfta anlattıkları konular ile ilgili 

kritik değerlendirmeler yapmamızı isterler. 

 

10 

% 7,8 

23 

% 18 

34 

% 

26,6 

44 

% 

34,4 

17 

% 

13,3 

22. Öğretim elemanlarının görüşme saatleri bellidir. 

 

25 

% 19,5 

34 

% 

26,6 

24 

% 

18,8 

22 

% 

17,2 

23 

% 18 

23. Öğretim elemanları, görüşme saatlerinde daima 

odalarında bulunmaktadırlar. 

 

21 

% 16,4 

21 

% 

16,4 

42 

% 

32,8 

30 

% 

23,4 

14 

% 

10,9 

24. Herhangi bir problemim olduğu zaman, üniversitedeki 

ilgili görevlilere rahatlıkla ulaşabiliyorum. 

 

32 

% 25 

40 

% 

31,3 

31 

% 

24,2 

21 

% 

16,4 

4 

% 3,1 

25. Ders aldığımız öğretim elemanları, her konuda açık 

fikirlidirler.  

 

19 

% 14,8 

29 

% 

22,7 

28 

% 

21,9 

32 

% 25 

20 

% 

15,6 

Araştırmaya katılan öğrencilerin her bir ölçek maddesi için en fazla katılım gösterdiği cevap 

seçeneğinin hangisi olduğu incelendiğinde; öğrencilerin, ölçek maddelerinin belirttiği 13 konuda 

üniversite yapısını ve desteğini olumlu/yeterli olarak algıladığı; 11 konuda olumsuz/yetersiz olarak 

algıladığı ve 1 konuda da kararsız kaldıkları görülmektedir. Katılım bildiren cevapların ve katılmama 
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bildiren cevaplarının toplanmasıyla (kesinlikle katılıyorum+katılıyorum ve kesinlikle 

katılmıyorum+katılmıyorum) elde edilen sonuçlar değerlendirildiğinde ise; öğrencilerin 14 konuda 

üniversite yapısı ve desteğini olumsuz/yetersiz olarak algıladığı, 11 konuda ise olumlu/yeterli 

algıladığı görülmektedir.  

Öğrencilerin ölçek maddeleri arasında en fazla katılmama eğilimi gösterdikleri madde, 

“Üniversiteye uyum sağlama sürecimde, herhangi bir duygusal ya da uyum problemim olduğunda, 

üniversitenin sağladığı destekler hakkında bilgilendirilmekteyim” maddesi olmuştur. Öğrencilerin % 

49,2’si bu maddeye kesinlikle katılmadığını, % 35,9’u ise katılmadığını belirtmiştir. Bu bulgu, 

üniversitelerin öğrencilerin kişisel problemleriyle baş etmelerinde gerekli desteği sağlamada yetersiz 

kaldığını gösterebilir. Bu bulguya paralel olarak öğrencilerin en fazla katılmama eğilimi gösterdikleri 

ikinci madde “Herhangi bir duygusal problemim hakkında yardıma ihtiyacım olduğunda, kampüste 

bana yardımı olabilecek bir yardımcı birimi kolaylıkla bulabilirim” maddesi olmuştur. Öğrencilerin % 

37,5’u bu maddeye kesinlikle katılmadığını, % 41,4’ü ise katılmadığını belirtmiştir.  

Araştırmaya katılan öğrenciler, “Bölümümdeki diğer öğrenciler çok sıcakkanlıdır” ve 

“Bölümümdeki diğer öğrenciler, ihtiyaç duyduğum zamanlarda bana destekleyici bir şekilde 

davranırlar” maddelerine katılmama eğilimi göstermişlerdir. Öğrencilerin bu maddelere katılmaması 

üniversitelerdeki arkadaşlık ortamlarının niteliğinin sorgulanması gerektiğini gösterebilir. Öğrencilerin 

arkadaşlık bağlarını yetersiz olarak algılamasının nedeninin üniversite yapısı ve ortamından mı yoksa 

öğrencilerin kendilerinden mi kaynaklandığının belirlenmesi oldukça önemlidir. Bu soruya yanıt 

verebilecek nitelikte olan “Üniversitemin ortamı, arkadaş edinmemi kolaylaştırmaktadır” maddesine 

öğrencilerin çoğunluğu (% 34,4’ü) katıldığını belirtmiştir. Her ne kadar öğrencilerin çoğunluğu bu 

maddeye katılsa da, katılmama eğilimi gösteren öğrencilerin (kesinlikle katılmıyorum ve 

katılmıyorum cevaplarını verenler) yüzdesi (% 43), katılma eğilimi gösteren öğrencilerin (kesinlikle 

katılıyorum ve katılıyorum cevaplarını verenler) yüzdesinden (% 37,5) daha fazladır. Öğrenciler 

arkadaşlarını ve arkadaşlık ilişkilerini değerlendirirken, net bir şekilde katılmama eğilimi 

göstermişlerdir. Ancak, üniversite ortamının arkadaş edinmedeki etkisini değerlendirirken 

cevaplarında olumlu yöne doğru bir artış olmuştur. Bu bulgu, üniversite ortamının arkadaşlık 

ilişkilerini şekillendirmede kesin bir etki gücüne sahip olmadığını gösterebilir.  

Öğrencilerin öğretim elemanlarıyla ilgili görüşleri incelendiğinde, öğretim elemanlarının 

öğrenciler tarafından yeterli olarak algılandığı görülmektedir. Öğrencilerin ölçek maddelerine katılma 

ve katılmama eğilimleri incelendiğinde, öğretim elemanlarıyla ilgili 14 ölçek maddesinin 12’sine 

katılma eğiliminin daha fazla olduğu görülmektedir. Öğretim elemanlarıyla ilgili “Öğretim elemanları, 

sınıf dışında her türlü sorunumun çözümü konusunda bana yardımcı olmaktadırlar” ve “Öğretim 

elemanları ile doğrudan, birebir iletişime geçebilmek için çok az olanağa sahibiz” maddelerine 
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katılmama eğiliminin daha fazla olduğu görülmektedir. Bu bulgu, öğrencilerle öğretim elemanlarının 

ders saatleri dışında iletişime geçmesinde sorunlar yaşandığını gösterebilir.  

3.2. Üniversite Öğrencilerinin Üniversite Yapısı ve Desteğine İlişkin Görüşleri ile Akademik 

Başarıları Arasındaki İlişki 

Üniversite öğrencilerinin, üniversite desteği ve yapısına ilişkin görüşleri ile akademik not 

ortalamaları arasındaki ilişki durumunu belirlemeye yönelik yapılan Pearson Korelasyon analizi 

sonuçları Tablo 3’de gösterilmiştir.  

Tablo 3. Üniversite Öğrencilerinin Üniversite Yapısı ve Desteğine İlişkin Görüşleri ile Akademik Not 

Ortalamaları Arasındaki İlişki  

 Üniversite Yapısı ve Desteğine İlişkin 

Görüş 

Akademik Not Ortalaması 

Üniversite Yapısı ve 

Desteğine İlişkin Görüş 

r 1 ,031 

,731 p 

Akademik Not 

Ortalaması 

r ,031 

,731 

1 

p 

Tablo 3’de görüldüğü gibi, üniversite öğrencilerinin üniversite desteği ve yapısına ilişkin 

görüşleri ile akademik not ortalamaları arasında anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır. Öğrencilerin 

üniversiteye yönelik görüşlerinin, akademik başarı durumlarını etkilememesinin nedeni, öğrencileri 

başarı konusunda motive eden daha etkili faktörler olmasından kaynaklanıyor olabilir.  

3.3. Üniversite Öğrencilerinin Öğrenim Gördükleri Fakülte Türüne Göre Üniversite Yapısı ve 

Desteğine İlişkin Görüşleri  

Üniversite öğrencilerinin üniversite yapısı ve desteğine ilişkin görüşlerinin fakülte türüne göre 

t- testi sonuçları Tablo 4’de gösterilmiştir.  

Tablo 4. Üniversite Öğrencilerinin Üniversite Yapısı ve Desteğine İlişkin Görüşlerinin Fakülte Türüne 

Göre T Testi Sonuçları  

Fakülte Türü                                   N            X             S              sd             t               p 

Eğitim Fakültesi                             72          67,06       14,46        126          4,08         ,000 

Fen Edebiyat Fakültesi                   56         76,61        12,00 
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Üniversite öğrencilerinin üniversite yapısı ve desteğine ilişkin görüşleri, fakülte türüne göre 

anlamlı bir farklılık göstermektedir [t(126)=4,08, p<.01]. Tablo 4’de görüldüğü gibi, Eğitim Fakültesi 

öğrencilerinin ortalaması 67,06 iken, Fen Edebiyat Fakültesi öğrencilerinin ortalaması 76,61’dir. Bu 

bulgu, Fen Edebiyat Fakültesi öğrencilerinin, Eğitim Fakültesi öğrencilerine göre, üniversite yapısı ve 

desteğini daha olumlu/yeterli olarak algıladığını göstermektedir. Öğrenci görüşlerinin, fakülte türüne 

göre farklılık göstermesinin nedeni, aldıkları eğitimin niteliğindeki ve öğrenim gördükleri fakültenin 

yapılanmasındaki farklılıklardan kaynaklanıyor olabilir.  

3.4. Üniversite Öğrencilerinin Öğrenim Gördükleri Bölüme Göre Üniversite Yapısı ve Desteğine 

İlişkin Görüşleri 

Üniversite öğrencilerinin, üniversite yapısı ve desteği ölçeğinden aldıkları puanların, öğrenim 

gördükleri bölüm türüne göre ANOVA sonuçları Tablo 5’de verilmiştir.  

Tablo 5. Üniversite Öğrencilerinin Üniversite Yapısı ve Desteği Ölçeğinden Aldıkları Puanların, 

Öğrenim Gördükleri Bölüme Göre ANOVA Sonuçları  

Varyansın 

Kaynağı 

Kareler 

Toplamı 

sd Kareler 

Ortalaması  

F p Anlamlı Fark (Tukey 

testine göre)  

Gruplararası  

Gruplariçi 

3446, 142 

22184, 827 

3 

124 

1148, 714 

178, 910 

6, 421 ,000 Sosyoloji-Matematik, 

İngiliz Dili ve 

Edebiyatı-Matematik 

Toplam 25630, 969 127     

 

Analiz sonuçlarına göre, üniversite öğrencilerinin üniversite desteği ve yapısına ilişkin 

görüşleri, öğrenim gördükleri bölüm türüne göre anlamlı farklılık göstermektedir [F(3-124)= 6.42, 

p<.01]. Gruplar arasındaki farkların hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek amacıyla yapılan 

Tukey testinin sonuçlarına göre; Sosyoloji bölümünde öğrenim gören öğrenciler ile Matematik 

öğretmenliği bölümünde öğrenim gören öğrenciler arasındaki ortalama farkı 11,144’dür ve anlamlılık 

düzeyi 0,05’in altındadır. Bu sonuç Sosyoloji öğrencilerinin, Matematik öğretmenliği öğrencilerine 

göre, üniversite yapısı ve desteğine ilişkin görüşlerinin daha olumlu olduğunu göstermektedir.  

İngiliz Dili ve Edebiyatı öğrencileri ile Matematik öğretmenliği öğrencileri arasındaki 

ortalama farkı 13,1’dir ve anlamlılık düzeyi 0,05’in altındadır. Bu bulgu, İngiliz Dili ve Edebiyatı 

öğrencilerinin, Matematik öğretmenliği öğrencilerine göre, üniversite yapısı ve desteğine ilişkin daha 

olumlu görüşlere sahip olduklarını göstermektedir.  
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Öğrencilerin üniversite yapısı ve desteğine ilişkin görüşlerinin, fakülte türüne göre anlamlı 

farklılık gösterdiği ve Fen Edebiyat Fakültesi öğrencilerinin, Eğitim Fakültesi öğrencilerine göre daha 

olumlu görüşlere sahip olduğu belirlenmiştir (bkz: Tablo 4). Tablo 5’de görüldüğü gibi bölüm bazında 

bu farklılık, araştırma kapsamında olan Fen Edebiyat Fakültesi bölümleri ile Matematik öğretmenliği 

bölümü arasında bulunmaktadır. Farklılıkların Türkçe öğretmenliği bölümü ile değil de, Matematik 

öğretmenliği bölümü arasında olması dikkate alındığında, öğrenci görüşlerinin şekillenmesinde, 

fakülte türünden ziyade öğrenim görülen bölümün özelliklerinin oldukça etkili olduğu yorumunda 

bulunulabilir.  

4. TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER 

Araştırmaya katılan öğrenciler, öğretim elemanları ile iletişime geçebilmek için yetersiz 

olanaklara sahip olduklarını ve öğretim elemanlarının sınıf dışında kendilerine yeterince yardımcı 

olamadığını düşünmektedirler. Bu bulguya paralel olarak Houston, Robertson ve Prebble (2008) 

öğrencilerle yaptıkları çalışmalarında, öğrencilerin üniversitede çok fazla etkileşim ve iletişim 

olmadığını düşündüklerini belirlemişlerdir. Aynı zamanda öğrencilerin, personel ve öğrenciler 

arasında çok az iletişim olduğunu düşündüklerini tespit etmişlerdir. Clemes ve arkadaşları (2008) 

üniversite öğrencilerinin, üniversite hizmetleri arasında etkileşim kalitesini en önemli boyut olarak 

algıladığını ve etkileşim boyutuna bağlı olan akademik personelden yararlanma alt boyutunun, 

etkileşim kalitesine ilişkin algılar üzerinde anlamsız ama küçük bir etkisinin olduğunu tespit 

etmişlerdir.  

Üniversite öğrencilerinin, öğretim elemanları ile yeterli etkileşimde ve iletişimde bulunabilme 

ihtiyaçları, öğrencilerin üniversite yaşamlarının birçok alanını etkileyebilmektedir. Nitekim Pascarella 

(1980), öğrenci ve fakülte arasındaki informal ilişkilerin kalitesi ve mesafesi ile öğrencilerin 

üniversitelerine yönelik tutumları ve akademik başarıları arasında pozitif bir ilişki olduğunu tespit 

etmiştir. Bu nedenle, öğrenci ve öğretim elemanları arasındaki iletişim ve etkileşim yollarını belirgin 

kılmak ve kolaylaştırmak oldukça önemlidir.  

Araştırmaya katılan öğrenciler, dersleriyle ilgili yaşadıkları zorluklar hakkında öğretim 

elemanlarıyla görüşebildiklerini ve öğretim elemanlarının ders saatlerinde kendilerine her konuda 

yardımcı olduğunu belirtmişlerdir. Bu bulguya paralel olarak Mai (2005) çalışmasında öğrencilerin, 

öğretim elemanlarının kendilerine akademik konularda yardımcı olmaya istekli olduklarını 

düşündüklerini belirlemiştir. Bu bulgunun aksine Ledic ve arkadaşları (1999) üniversite öğrencilerinin, 

öğretim elemanlarının kendilerine yardım etmeye hazır olması konusundaki beklentilerinin, bu 

konudaki görüşlerinden daha yüksek olduğunu tespit etmişlerdir.  

Araştırmaya katılan öğrenciler, öğretim elemanlarının öğrencilerden beklenen davranışlar 

konusunda net açıklamalar yaptığını düşünmektedirler. Bu bulgunun aksine Sahney, Banwet ve 
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Karunes (2004) üniversite öğrencilerinin, değer ve amaçların açıkça belirtilmesi ve program 

hedeflerinin açıkça belirtilmesi durumlarına yönelik beklentilerinin, algılarından daha yüksek 

olduğunu tespit etmiştir. Benzer şekilde Ledic ve arkadaşları (1999) üniversite öğrencilerinin, öğretim 

hedeflerinin açıkça tanımlanması konusundaki beklentilerinin, bu konuya ilişkin görüşlerinden daha 

yüksek olduğunu tespit etmişlerdir. Öğrencilerin kendilerinden beklenenleri net bir şekilde bilmesi ve 

açıkça tanımlanmış hedeflere sahip olmaları, üniversiteye yönelik algılarının yönünün belirlenmesinde 

önem teşkil etmektedir. Brocato ve Potocki (1996), öğrencilerin üniversiteye yönelik 

memnuniyetliklerinin, kaliteli bir üniversiteyi nasıl tanımladıklarına bağlı olduğunu ifade etmiş ve 

öğrencilerin bu kalite faktörleri arasında, hedeflerin açıkça tanımlanmasının (açık hedeflerin) yer 

aldığını belirtmiştir.  

Öğrenciler, öğretim elemanlarının her konuda açık fikirli olduğunu düşünmektedirler. 

Öğrencilerin üniversitede en fazla etkileşim içerisinde olduğu personelin, akademik personel olduğu 

dikkate alındığında, öğrencilerin bu şekilde bir düşünceye sahip olmasının oldukça sevindirici olduğu 

söylenebilir. Üniversite personeli, üniversitelerin en önemli öğeleri arasında yer almaktadır. Bu 

nedenle, personel özellikleri ve tutumları aynı zamanda üniversite yapısını ve desteğini de 

belirlemektedir. Licata ve Maxham (1999) çalışmalarında öğrencilerin üniversiteye ilişkin 

hoşlandıkları ve hoşlanmadıkları özellikleri sorgulamışlar ve üniversite personeli tutumunun üniversite 

özellikleri arasında yer aldığını tespit etmişlerdir. Ledic ve arkadaşları (1999) üniversite 

öğrencilerinin, öğretim elemanlarının bireysel farklılıklara saygı duyması konusundaki beklentilerinin, 

bu konudaki algılarından daha yüksek olduğunu tespit etmişlerdir. Bireysel farklılıklara saygı 

duymanın bir açık fikirlilik göstergesi olduğu dikkate alındığında, bu bulgunun araştırmada tespit 

edilen öğretim elemanlarının açık fikirli olduğu bulgusuna ters olduğu söylenebilir.  

Öğrenciler, üniversitedeki görevlilere ulaşmada zorluk çektiklerini belirtmişlerdir. DeShields, 

Kara ve Kaynak (2005), ulaşılabilirliğin yükseköğretimde öğrenci memnuniyetini belirleyen etkenler 

arasında olduğunu belirtmişlerdir. Öğrencilerin ulaşılabilirlik konusunda şikayetçi olmaları, üniversite 

yapısının bu konuda olumsuz olarak algılandığını göstermektedir.   

Araştırmaya katılan öğrencilerin üniversiteye ilişkin en olumsuz görüşe sahip oldukları konu, 

problemli durumlarında danışabilecekleri ve yardım alabilecekleri birimlerin bulunmamasıdır. 

Athiyaman (1997) üniversitelerin hizmetleri arasında, öğrenciler için danışma hizmetinin yer aldığını 

belirtmiştir. Öğrencilerin problemleriyle aktif bir şekilde ilgilenebilecek özel bir birimin varlığı, 

üniversitelerin hizmet kalitesini etkilemektedir. Bigne, Moliner ve Sanchez (2003), üniversitelerin 

servis kalitesi ile ilgili yaptıkları çalışmalarında; problemlerin çözümü ile ilgilenme, yardım etmeye 

gönüllü olma ve sorulara cevap verme öğelerinin, servis kalitesinin bileşenleri arasında yer aldığını 

belirtmişlerdir. Aynı zamanda bu alanda hizmet veren özel bir birimin dışında, akademik personelin de 

öğrencilerin sorunlarına duyarlı olması, öğrencilerin üniversite desteğini algılamasında belirleyici bir 
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etken olabilmektedir. Nitekim Oldfield ve Baron (2000) bir üniversitede gerçekleştirdikleri 

çalışmalarında, öğrencilerin akademik personelden ihtiyaçlarını anlamalarını ve kendileriyle şefkatli 

bir şekilde ilgilenmelerini beklediklerini belirlemişlerdir.  

Araştırmaya katılan öğrenciler, üniversitede kayıt yaptırmayı zorlaştıran kurallar olduğunu 

belirtmişlerdir. Yani, öğrenciler kayıt işlemlerinin zor gerçekleştiğini düşünmektedirler. Öğrencilerin 

kayıt yaptırma süreçlerinde yaşadıkları zorluklar, öğrencilerin üniversite yapısı ile ilgili algılarını 

etkileyerek bu konuda memnuniyetsizlik yaşamalarına neden olabilmektedir. Bigne ve arkadaşları 

(2003), üniversitenin kalite boyutları arasında, kayıt kalitesi boyutunun da olduğunu belirtmişler ve 

çalışmalarında üniversiteden duyulan memnuniyetin, kayıt servislerinin yanıt verme özelliğinden 

etkilendiğini tespit etmişlerdir. 

Araştırmaya katılan öğrenciler, birlikte öğrenim gördükleri diğer öğrencilerle olan ilişkilerine 

yönelik olumsuz görüşlere sahiptirler. Üniversite öğrencilerinin bölüm arkadaşlarına yönelik olan 

olumsuz görüşleri, üniversite desteğini oluşturan boyutlardan biri olan arkadaş desteği boyutunun 

yetersiz olduğunu göstermektedir. Arkadaş desteğinin yetersiz olması ise, üniversite desteğini 

oluşturan diğer boyutların algılanmasını da etkileyebilecektir. Bu savı destekler yönde Curran ve 

Rosen (2006) çalışmalarında öğrencilerin, diğer öğrencileri algılama şekilleri ile kendilerine, 

sınıflarına ve öğretim elemanlarına ilişkin algıları arasında anlamlı ilişki olduğunu tespit etmiştir.  

Araştırmada üniversite öğrencilerinin öğrenim gördükleri bölüme göre, üniversite yapısı ve 

desteğine ilişkin görüşlerinin farklılaştığı belirlenmiştir. Yani bir anlamda, öğrencilerin üniversiteye 

yönelik memnuniyetlikleri ve algıladıkları kalite, öğrenim gördükleri bölüme göre değişmektedir. Bu 

bulguyu destekler yönde, Clemes ve arkadaşları (2001) çalışmalarında, öğrencilerin üniversitelerin 

servis kalitesine yönelik algılarının, öğrenim gördükleri bölüme göre farklılaştığını tespit etmişlerdir.  

Araştırma sonuçlarına dayalı olarak, üniversite yapısı ve desteğinin geliştirilmesine yönelik 

aşağıdaki öneriler geliştirilebilir: 

1. Öğretim elemanları, öğrencilerle ders dışı saatlerde görüşmek için belirlediği özel görüşme 

saatlerini öğrencilere duyurabilir.  

2. Aynı bölümde okuyan öğrenciler arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için, toplu katılımlı sosyal 

etkinlikler düzenlenebilir.  

3. Üniversite bünyesinde, öğrencilerin duygusal ve uyum sorunlarının çözümünde yardımcı 

olacak, uzman personelin çalıştığı ve randevu sistemiyle hizmet veren psikolojik danışma 

birimleri kurulabilir.  

4. Üniversiteyi yeni kazanan öğrencilere, eğitim-öğretim yılı başlamadan önce belirli bir süre 

oryantasyon hizmeti verilebilir.  
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5. Öğretim elemanları, öğrencilerden bekledikleri performansa ilişkin performans göstergelerini, 

eğitim-öğretim yılı başında net bir şekilde açıklayabilir.  

6. Üniversite bünyesinde, öğrencilere ders seçimi konusunda ve kayıt sürecinde karşılaştıkları 

zorluklar konusunda yardımcı olabilecek özel bir destek birimi kurulabilir.  

7. Öğretim elemanları, yapılan sınavlar ve ödevler hakkında öğrencilere düzenli ve ayrıntılı geri 

bildirimler verebilir.  
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ÖZET 

Bu çalışmada, öğretmen adaylarının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Milli Eğitim ve Kültür 

Bakanlığı’nın 2005-2006 öğretim yılındaki reformu temelinde ‘yapılandırmacılık’ ve ‘Çoklu Zeka 

Kuramı Destekli’ yazılan ilkokul ‘Öğrenci Ders ve Çalışma Kitapları’ hakkındaki görüşleri 

incelenmiştir. KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı 2005 yılında reform olarak adlandırdığı girişim 

ile ilköğretim programlarını yapılandırmacılık temelinde yeniden yazdırmış ve ders kitaplarını da yerel 

akademisyenler ile öğretmenlere yazdırmıştır. Bu programlar ve buna bağlı olarak yazılan kitaplar 

Hayat Bilgisi ile Fen ve Teknoloji Öğrenci Ders ve Çalışma Kitaplarıdır. 1. Sınıf Hayat Bilgisi ders 

kitabı 2006-07, 2. Sınıf ders kitabı ise 2007-08 ders yılında yazılmış, 3. sınıf ders kitabı ise yazılma 

aşamasında ekonomik nedenler öne sürülerek yazımı durdurulmuş ve basılmamıştır. Fen ve Teknoloji 

4. Sınıf Öğrenci Ders ve Çalışma Kitabı 2007-2008 öğretim yılında yazılmış, yine ekonomik nedenler 

ile 5. Sınıf kitabının yazımı durdurulmuş ve basılmamıştır. Yazılan kitaplar çoklu zeka etkinlikleri ile 

mailto:kabatman@kktc.net
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desteklenmiştir. Konuların sunumundan sonra konunun özeliğine göre Çoklu Zeka Alanlarına uygun, 

örnek etkinlikler verilmiştir. Bu çalışmada Atatürk Öğretmen Akademisi’nde okumakta olan ve ilerde 

ilkokul öğretmeni olup, söz konusu kitapları öğretim sürecinde araç olarak kullanacak olan öğretmen 

adaylarının görüşleri belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmada nitel durum çalışması deseni 

kullanılmıştır. Araştırmanın verileri, araştırmacılar tarafından geliştirilen yapılandırılmış bir görüşme 

formu toplanmıştır. Toplanan veriler, başlıca örüntüleri belirleme, kodlama ve kategorilere ayırma 

işlemlerini kapsayan, “içerik analizi” tekniği ile analiz edilmiştir. Verilerden elde edilen bulgulara 

göre, gelecekte KKTC kültüründe İlköğretim Programları ile Öğrenci Ders ve Çalışma Kitap’larının 

yazımı için önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar Sözcükler: Eğitim ve Öğretim Programı, Ders Kitabı, Fen ve Teknoloji, Çoklu Zeka 

Kuramı. 

ABSTRACT 

In this study, opinions of trainee teachers on primary school ‘Student Books and Work Books’ 

prepared by the Ministry of National Education and Culture Turkish Republic of Northern Cyprus 

(TRNC), based on the reform during 2005-2006 academic year, and supported by ‘structuralism’ and 

‘Multiple Intelligence Theory’ have been examined.  TRNC Ministry of Education and Culture made 

an attempt, which they called a ‘reform’ in 2005, and had primary education programs re-written on 

the base of structuralism, and had the textbooks written by local academicians and teachers.  The 

books written under this program are Social Civilization, and Science and Technology Student Books 

and Work Books.  1st year Social Civilization book was written in 2006-2007, 2nd year book was 

written in 2007-2008.  The writing of 3rd year book was terminated due to some financial problems, 

and it was never published.  Science and Technology 4th year Student Book and Work Book was 

written during the 2007-2008 academic year, but for the same economical reasons, the writing of 5th 

year book was stopped and not published.  The books written were supported by multiple intelligence 

activities.  After the presentation of the topics, sample activities were given on the topic, compatible 

with Multiple Intelligence Fields.  In this study, opinions of trainee teachers, who are studying at 

Ataturk Teacher Training Academy, and who will become primary school teachers and therefore use 

the above mentioned books as teaching tools, were obtained.  Qualitative state study design was used 

in the study.  Data was gathered using a structural interview form developed by the researchers.  

Gathered data was analyzed with the “content analysis” technique, containing main pattern 

determination, coding, and categorizing processes.  Depending on the findings, proposals were made 

for writing Primary Education Programs and Student Books and Work Books within the TRNC 

culture.   

 Keywords: Education and Instruction Program, Text Book, Science and Technology, Multiple 

Intelligence Theory.   
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1. GİRİŞ 

Bilginin katlanarak çoğalmasıyla ortaya çıkan baş döndürücü gelişmeler ile beraber kültürel 

sistemlerin değişmesi, gelişmesi ve zenginleşmesi de ister istemez eğitim sistemlerinde de benzer 

gelişmelerin yaşanması gerekliliğini kaçınılmaz kılmaktadır. Ancak günümüzde bölgesel ya da küresel 

olarak ortaya çıkan problemler, geleneksel eğitim yapılanmalarının sürdürülemez olduğunun açık bir 

kanıtıdır. Bu nedenle yeni eğitimsel paradigmalar çerçevesinde oluşmuş; yapısalcılık, beyin temelli 

öğrenme, Çoklu Zeka Kuramı, proje tabanlı öğrenme gibi çağdaş eğitim yönelimleri üzerinde 

yoğunlaşma, her geçen gün artmaktadır. Birçok ülkedeki eğitim-öğretim anlayışı geleneksel 

yaklaşımlardan, çağdaş yaklaşımlara doğru bir değişim göstermektedir. Bu değişimler, ülkemizdeki 

eğitim sistemini de etkilemiş olup beraberinde yenilikleri de getirmiştir. Okullardaki eğitim 

ortamlarında, öğretmenlerde, öğrencilerde ve öğrenme materyallerinde çağa uygun bir değişim 

başlamıştır. Bu kapsamda ülkemizde de ilk değişimler programların ana felsefesinden başlatılmış, 

öğretim materyalleri ile sürdürülmektedir. Bu bağlamda ülkemizde akla gelen en temel örneklerden 

ikisi; “Hayat Bilgisi” ile “Fen ve Teknoloji” Öğrenci Ders ve Çalışma Kitapları’dır. Bu kitaplar, 

bireysel farklılıklara dayalı öğrenci merkezi anlayışı ile yapılandırmacılık ve Çoklu Zeka Kuramı 

temellerinde hazırlanmıştır. Ne yazık ki ekonomik nedenler öne sürülerek bu çalışmalar sekteye 

uğratılmıştır.  

 Yapılandırmacı eğitimin en önemli özeliği, öğrenenin bilgiyi yapılandırmasına oluşturmasına, 

yorumlamasına ve geliştirmesine fırsat vermesidir. Geleneksel yöntemde öğretmen bilgiyi verebilir ya 

da öğrenenler bilgiyi kitaplardan veya başka kaynaklardan edinebilirler. Bilgiyi algılamak, bilgiyi 

yapılandırmak ile eş anlamlı değildir. Öğrenen, yeni bir bilgi ile karşılaştığında, dünyayı tanımlama ve 

açıklamak için önceden oluşturduğu kurallarını kullanır veya algıladığı bilgiyi açıklamak için yeni 

kurallar oluşturur (Brooks & Brooks, 1993: 9). Bir başka deyişle yapılandırmacılık; çevre ile insan 

beyni arasında güçlü bir bağ kurmadır. Bu durumda birey, dıştan gelen uyarıcıların pasif bir alıcısı 

değil, fakat onların aktif özümleyicisi ve davranış oluşturucusudur. Çünkü insan zihni boş bir depo 

değildir ve bilgiler insan zihnine aynen taşınarak depolanamaz (Saban, 2002). Her birey bilgiyi kendi 

şemalarını kullanarak, farklı bir organizasyona tabi tutarak, değişikliğe uğratmaktadır. 

Zoharik (1995), yapılandırmacı öğretim yaklaşımının beş temel öğesi olduğunu ileri sürer 

(Akt. Saban, 2002):  

1. Eski Bilginin Harekete Geçirilmesi: Öğrencilerin konu hakkında sahip oldukları bilgiler ortaya 

çıkarılır.  

2. Yeni Bilginin Kazanılması: Öğrencilerin “bütünü”, “bütünün ilgili parçalarını” ve “bu parçalar 

ile bütün arasındaki ilişkileri” açıkça görmeleri sağlanır. 

3. Bilginin Anlaşılması: Yeni bilgi, eski bilgiler ile karşılaştırılır. Özümleme ve düzenleme 

yoluyla dengelenme sağlanır. 
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4. Bilginin Uygulanması: Öğrencilere öğrendiklerini uygulamaya koymaları için uygun öğrenme 

yaşantıları ve etkinlikleri sağlanır. Problem çözme aktiviteleri yapılabilir. 

5. Bilginin Farkında Olunması: Öğrenciler öğrendiklerini gözden geçirirler. Bunu sağlamak için 

örnek olay incelemesi, rol oynama, proje çalışması, başkalarına öğretme veya öğrendiklerini 

yazıya dökme gibi etkinlikler yapılabilir. 

Yapılandırmacılık, Fosnot (2007)’un da belirttiği gibi bilişssel bilimin verimli çalışmalarına 

dayanmaktadır. Özellikle Piaget’nin ölümünden önceki son çalışmasına, Lev Vigotsky ve 

takipçilerinin sosyo-tarihsel çalışmalarına, Jerome Bruner, Howard Gardner ve Nelson Goodman gibi 

bilim insanların öğrenmede temsilin rolü konulu çalışmalarına dayanır (Fosnot, 2007). Çoklu Zeka 

Kuramı’nı ortaya atan Howard Gardner de yapılandırmacılık yaklaşımını temel almaktadır. Çağdaş 

eğitim paradigmalarından olan Çoklu Zeka Kuramı, Gardner tarafından ortaya atıldıktan sonra, değişik 

öğretim kademelerinde hem yurt içinde hem de yurt dışında uygulamaya konmuş ve konmaktadır. 

Gardner, Çoklu Zeka Kuramı’na ilişkin özellikleri ve bilimsel kanıtları sunarken, büyük ölçüde beyin 

araştırmalarına ve nöro-psikolojiye dayandırmıştır. Bundan dolayı kuram oldukça büyük bir kabul 

görmüştür (Selçuk, Kayalı ve Okut, 2004: 12). Bu durumun yanı sıra literatüre baktığımızda gerek 

ülkemizde gerekse yurt dışında Çoklu Zeka Kuramı tabanlı öğretimin, geleneksel öğretime oranla 

öğrenci başarısı, erişisi ve tutumları üzerine etkisine, yönelik çok sayıda araştırmaya rastlanmaktadır 

(Campbell, 1989; Mettetal, Jordan & Harper, 1998; Demirel & Şahin, 1999; Kaptan ve Korkmaz, 

2000; Beam, 2000; Nguyen, 2000; Schirduan, 2000; Ford, 2000; Dobbs, 2000; Muehlbauer 2000; 

Vivona & Kathryn, 2001; Korkmaz, 2001; Batman, 2002; Açıkgöz, 2003; Taşezen, 2005; Kuloğlu, 

2005; Çengeloğlu, 2005; Öz, 2005; Pekderin, 2006; Gazioğlu, 2006; Kara, 2006; Altun, 2006; Oran, 

2006; Alaz, 2007, Sarpten, 2008; Batman ve Sarpten, 2008; Sarpten ve Batman; 2009). Bu 

araştırmaların büyük bir kısmında Çoklu Zeka Kuramı destekli öğretimin olumlu etkisi sonucuna 

ulaşılmıştır. Bu araştırmalar ışığında, bireysel farklılıkların dikkate alındığı bir sürecin nasıl 

gerçekleştirileceğine ilişkin pek çok görüş ve öneri ortaya atılmıştır. Uzun zamandan beri süregelen 

arayışlarla, farklı öğretim stratejileri, yöntem ve teknikleri geliştirilmiştir. İşte bu noktada Çoklu Zeka 

Kuramı da bireysel farklılıklara dikkat çektiği ve bireyin sahip olduğu potansiyellerini ortaya 

çıkarmaya ve geliştirmeye odaklandığı için son yıllarda ön plana çıkmıştır.  

Gardner (1983) zekayı, bir kişinin, bir veya birden fazla kültürde değer bulan bir ürün ortaya 

koyabilme kapasitesi, gerçek hayatta karşılaştığı problemlere etkili ve verimli çözümler üretme 

becerisi ve çözüme kavuşturulması gereken yeni veya karmaşık yapılı problemleri keşfetme yeteneği 

olarak tanımlamaktadır. Bu tanımlamadan yola çıkıldığında insanda en az sekiz farklı zekanın var 

olduğunu söylemektedir. Gardner’in ileri sürdüğü zeka alanları şunlardır: (1) Sözel – dil bilimsel zeka, 

(2) Mantıksal – mantıksal zeka, (3) Görsel – uzamsal zeka, (4) Müziksel – ritmik zeka, (5) Bedensel – 

kinestetik zeka, (6) Sosyal – bireylerarası zeka, (7) Öze dönük – içsel zeka, (8) Doğa zekası.  
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Gardner, kendisine yöneltilen “zeka olarak adlandırmayı düşünebileceğiniz başka zeka 

yetenekler var mı?” sorusunu; “insanın varoluşla ilgili en temel soruları sorma eğilimini anlatan 

varoluşçu zekanın dokuzuncu zeka alanı olabileceğini” bu zeka alanına onay verebilmesine, kendisini 

oldukça yaklaştıran bulgulara ulaştığını ancak varoluşçu zekanın varlığına dair, sinir sisteminde iyi 

beyin kanıtlarının çalışmalarını henüz tamamlamadığını söylemektedir (Gardner, 2009). Bununla 

birlikte Gardner, zeka hakkında iki tamamlayıcı sav öne sürmüştür: Birincisi evrensel bir sav olan, 

bütün insanların kendisi tarafından ortaya atılan zeka alanlarından belki de daha çok fazlasına sahip 

olduğudur. İkinci sav ise bireysel farklılıklarla ilgili olan, kalıtımsal ve çevresel rastlantılar ve bunların 

etkileşimine bağlı olarak, insanlar arasında tam olarak aynı oran ve karışımda bir zeka bileşeni 

sergileyen iki kişinin var olmadığıdır (Gardner, 1983). 

Buradan hareketle tüm öğrencilerin, birbirinden farklı zeka bileşenlerine sahip olduğu 

söylenebilir. Çoklu Zeka Kuramı, öğretmenlerin her öğrencinin bireyselliğini fark etmesine, 

anlamasına ve geliştirmesine yardım etmektedir. Bu kuram öğretmenlere, sınıftaki öğrencilerin ihmal 

edilmiş zeka alanlarının gelişimini sağlayacak, onların fazla gelişmiş zeka alanlarının gelişimini 

hızlandıracak ve iyi gelişmiş bu zeka alanlarında daha da ileri düzeyde gelişimine imkan verecek, bir 

dizi etkinlik gerçekleştirmek için yardım etmektedir (Saban, 2005:152). Başka bir ifadeyle her 

öğrencinin bireysel farklılığını anlamak ve buna bağlı olarak da öğretimi bireysel farklılıklara dayalı 

olarak sunmak için, çok etkili bir model olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca Çoklu Zeka Kuramı’nın 

uygulanması öğrencilerde davranışların geliştirilmesini de sağlayacaktır. Çünkü Çoklu Zeka Kuramı 

destekli öğretimle, öğrenci aktif olarak öğrenme sürecinin içinde bulunacaktır. Öğrenciler, 

öğrenmekten mutlu olduklarında ve öğrenme yaşantıları ile onların günlük yaşamları arasında 

bağlantılar kurduklarında en iyi öğrenirler. Öğrencilerinin derslerini yaparak, yaşayarak öğrenmelerine 

ve öğrencilerin farklı zeka boyutlarında gelişimlerine olanak sağlayacaktır (Batman, 2002). Gardner’in 

de (2009) belirttiği gibi Çoklu Zeka Kuramı, eğitimde fırsat eşitliğine çok daha zengin anlamlar 

kazandırarak, dünya eğitim tarihinde tekdüze eğitim yöntemlerinden kurtuluşun, çıkış noktası 

olabilecek nitelikleri taşımaktadır. 

Eğitimde materyal kullanımı, etkili bir eğitim-öğretim ortamı hazırlayarak, öğrencilerin 

öngörülen hedeflere daha kolay ulaşmalarını sağlar. Bu öğrenme-öğretme sürecinde genel olarak 

öğretimi desteklemek amacıyla iyi tasarlanarak geliştirilen ve hazırlanan basılı materyaller öğretimi 

hem kolaylaştırır hem de zenginleştirir (Yalın, 1999). Basılı materyallerin en önemlisi ve en sık 

kullanılanı ise öğrenci ders kitaplarıdır. Teknolojik gelişmeyle beraber, eğitim materyallerindeki 

gelişim ve çeşitlilik de kendini göstermiştir. Ancak yine de ders kitapları vazgeçilemeyen ders aracı 

olma özeliğini korumuştur. Buradan hareketle ders kitapları eğitim-öğretimin gizli kahramanlarıdır 

denilebilir. Çünkü herhangi bir dersin öğretim programında kendini gösteren eğitim – öğretim 

yaklaşımının hayat bulduğu yer ders kitabının kendisidir. Bu nedenle çoğu zaman eğitim ortamını, 

konuların işleyiş sırasını ve sınırlarını onlar belirler. Kısacası öğrencilerin zihinsel tasarımının 
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oluşumundan, kazanmaları istenen kazanımlara kadar birçok yaşamsal fonksiyon onlarla biçimlenir. 

Bu nedenle herhangi bir ders kitabının, eğitim yöneticileri tarafından belirlenen eğitim-öğretim 

yaklaşımını içermesi gerekliliği kaçınılmazdır.  

Öte yandan birey okula geldiği anda, özellikle yakın çevresinden almış olduğu standart 

olmayan kültürel yanını, okuldaki öğretim ile sosyal anlamda standart bir hale dönüştürmektedir. 

Öğrencilerin derslerinde başarılı olmalarının altında yatan etkenlerden biri de öğrenirken kullandıkları 

yaklaşımlardır (Sarpten, 2008). Ülkemiz eğitim sisteminde öğrencilerin özellikle kendi toplumunun 

sosyal, fiziksel, coğrafik, tarihsel vb. boyutları ile ilk kez formal anlamda karşılaştığı ders Hayat 

Bilgisi (Batman, Kadriye, Vaiz, Binbaşı, Ünbay. ve Yeşilada, 2009), dünya ve doğayı tanıyıp, 

teknolojik uygulamalarının bilimsel temelleri ile karşılaştıkları ilk ders ise Fen ve Teknoloji’dir 

(Batman, Sarpten ve Şenol, 2009). Buradan hareketle öğrencilerin “Hayat Bilgisi” ve “Fen ve 

Teknoloji” dersinde öğrendikleri kavramları nasıl ifade ettikleri, bunlara ilişkin bilgiyi nasıl 

yapılandırdıkları, bu konudaki öğrenme yaklaşımları ve tutumları söz konusu bu derslerde 

kullandıkları ders kitapları ile yakından ilişkilidir. Söz konusu kitaplarda her ünite başında, ünitede 

öğrenilecek bilgileri içeren kavram haritaları verilmiştir. Öğrencilerin kavram haritaları ile var olan ön 

bilgilerini hatırlayıp, yeni öğrenilecek bilgileri nasıl oluşturacakları ile ilgili genel şemayı algılamaları 

amaçlanmaktadır. Konu öncesi yapılandırmacı anlayışa uygun var olan bilgileri kullanarak 

tartışacakları problemler, giriş etkinlikleri olarak sunulmuştur. Giriş etkinlikleri sayesinde ön 

bilgilerini kullanarak yeni oluşturacakları şemelara kendilerinin sorgulayarak ulaşmaları 

amaçlanmaktadır. Konuların bitiminde Çoklu Zeka Kuramı’ndaki 8 zeka alanı ile ilgili örnek 

etkinlikler verilmiştir. Buradaki amaç ise öğrencilerin bireysel farklılıklarına göre konu ile ilgili 

bilgileri kullanıp, kendi zeka alanlarına uygun etkinlikleri seçerek öğrenmelerini üst düzeye 

çıkarmalarına yardımcı olmaktır. 

Buradan hareketle öğretmen adayı olarak, KKTC’nin ilkokul öğretmeni yetiştiren tek kurumu 

olan Atatürk Öğretmen Akademisi öğrencilerinin, ülkemizdeki ilkokullarda okutulan ve 

yapılandırmacı yaklaşım ile Çoklu Zeka Kuramı destekli olarak yazılan “Hayat Bilgisi” ve “Fen ve 

Teknoloji” ders kitapları hakkındaki görüşleri önemlidir. Bu bağlamda, öğretmen adaylarının Kuzey 

Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın 2005-2006 öğretim yılındaki reformu 

temelinde ‘yapılandırmacılık’ ve ‘Çoklu Zeka Kuramı destekli’ yazılan ilkokul ‘Öğrenci Ders ve 

Çalışma Kitapları’ hakkındaki görüşlerinin incelenmesi araştırmanın temel amacını oluşturmaktadır. 

Bu amaca bağlı olarak aşağıdaki sorulara yanıt aranmaktadır. 

1. Öğretmen adaylarının kitaplardaki Kavram Haritaları ve Giriş Etkinlikleri öğrencilerle 

çalışıldığı zaman, öğrencilerin ön bilgilerini ortaya çıkarma konusundaki görüşleri 

nelerdir?  
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2. Öğretmen adaylarının kitaplar öğrencilerin bilgiyi öğretmenden değil de kendilerinin 

oluşturmasına olanak sağlaması konusundaki görüşleri nelerdir?    

3. Öğretmen adaylarının kitapların öğrencilerin sınıfta aktif olmalarını sağlaması konusundaki 

görüşleri nelerdir?  

4. Öğretmen adaylarının kitaplardaki Çoklu Zeka Etkinlikleri’nin öğrencilerin öğrenmedeki 

bireysel özeliklerini ne kadar dikkate aldığı konusundaki görüşleri nelerdir? 

5. Öğretmen adaylarının kitaplardaki Çoklu Zeka Etkinlikleri’nin öğrencilerin ezbere değil de, 

konuları anlamlı öğrenmesine katkısı konusundaki görüşleri nelerdir?  

6. Öğretmen adaylarının kitaplardaki Çoklu Zeka Etkinlikleri’nin öğrencilerin sorgulama 

becerilerine katkısı konusundaki görüşleri nelerdir? 

7. Öğretmen adaylarının bu kitapları kullanarak ders yapmalarının kendilerini mutlu etme 

konusundaki görüşleri nelerdir? 

8. Öğretmen adaylarının diğer ders kitaplarının da bu özeliklerde yazılması konusundaki 

görüşleri nelerdir? 

9. Öğretmen adaylarının ilerde öğretmen oldukları zaman bu kitapları kullanma konusundaki 

görüşleri nelerdir? 

10. Öğretmen adaylarının kitaplar ile ilgili araştırma soruları dışında belirttikleri görüşleri 

nelerdir? 

1.1. Sınırlılıklar 

Bu araştırma, 2009-2010 öğretim yılında KKTC Atatürk Öğretmen Akademisi, Sınıf 

Öğretmenliği Programı , III. Sınıf 10 öğrenci ile IV. Sınıf 10 öğrencinin görüşleri ile KKTC’de yazılan 

Hayat Bilgisi 1. 2. Sınıf  ve 4. Sınıf Fen ve Teknoloji ‘Öğrenci Ders ve Çalışma Kitap’ları ile sınırlıdır.  

2. YÖNTEM 

Araştırmada nitel durum çalışması deseni kullanılmıştır. Nitel araştırma, gözlem, görüşme ve 

dökümen analizi gibi nitel veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı, algıların ve olayların doğal 

ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına yönelik nitel bir sürecin izlenmesidir 

(Yıldırım, Şimsek 2008;39). Çalışma için araştırmacılar tarafından yapılandırılımış bir görüşme formu 

hazırlanmıştır. Form hazırlanırken araştırmacılar tarafından literatür taraması ve öğrenciler, 

öğretmenlerle yapılan görüşmeler sonucu toplam 16 tane görüşme sorusu hazırlanmıştır. Daha sonra 

araştırmacılar, uzman ve sınıf öğretmenlerinden alınan görüş doğrultusunda araştırmanın amacı 

doğrultusunda, nihai görüşme formuna girecek toplam 9 soru belirlemişlerdir. Bunlardan hareketle 
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görüşmelerde amaç doğrultusunda yanıtlara ulaşabilmek için sonda sorular saptamışlardır. Böylelikle 

görüşme formu yeniden uzman görüşü alınarak modife edilmiştir (Bkz. Ek 1). Yapılandırılmış 

görüşme formu aracılığı ile katılımcılardan detaylı veri toplanmasına çalışılmıştır. 

2.1. Katılımcılar  

Araştırmanın katılımcıları 2009-2010 öğretim yılında KKTC Atatürk Öğretmen Akademisi, 

Sınıf Öğretmenliği Programı III. Sınıf 10 öğrenci ( 8 erkek, 2 kadın) ile IV. Sınıf 10 (1 erkek, 9 kadın) 

öğrencidir.  Araştırmanın örneklemini teşkil eden katılımcılar Sınıf Öğretmenliği Programında II. 

Sınıfta almış oldukları ‘Öğretimde Planlama’ dersindeki başarılarına göre, oransal örnekleme yöntemi 

ile belirlenmişlerdir. Her iki grup ‘Öğretimde Planlama’ dersindeki toplam notları dikkate alınarak 

başarı açısından üst, orta, alt olarak gruplandırılmıştır. III. sınıf toplam 36 öğrenci en yüksek 73 en 

düşük toplam not 42 dikkate alınarak üç gruba ayrılmıştır. IV. sınıf toplam 26 öğrenci ise en yüksek 

81 en düşük toplam not 59  dikkate alınarak yine üç gruba ayrılmıştır. Daha sonra hem III. hem de IV. 

sınıf öğrencileri arasından, toplam not dikkate alınarak üst gruptan 3, orta gruptan 4 ve alt gruptan 3 

öğrenci alınmıştır. Sonuçta her sınıftan 10 öğrenci olmak üzere toplamda 20 öğretmen adayı öğrenci, 

katılımcı olarak belirlenmiştir. Araştırmacılar araştırmanın amacı hakkında seçilen toplam 20 öğrenci 

ile görüşmüşlerdir. Amaç doğrultusunda katılımcı öğretmen adayları ile, Sınıf Öğretmenliği 

Programında bulunan ‘Öğretmenlik Uygulaması’ derslerinde, KKTC’de yazılmış olan Hayat Bilgisi 1 

ve 2. Sınıf ‘Öğrenci Ders ve Çalışma Kitapları’ ile 4. Sınıf Fen ve Teknoloji ‘Öğrenci Ders ve Çalışma 

Kitabı’nı derslerde kullanıp kullanmadıkları hakkında bilgi alınmıştır. Seçilen 20 öğretmen adayı 

arasından söz konusu kitapları ‘Öğretmenlik Uygulaması’ derslerinde, ders kitabı olarak kullanmayan 

öğretmen adayları katılımcılar arasından çıkarılmış, onların yerine söz konusu ders kitaplarını 

kullananlar, yine aynı başarı grubundan, oransal seçme bozulmayacak şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

Sonuçta 10 III. sınıf, 10 IV. Sınıf olmak kaydıyla ve her biri söz konusu Öğrenci Ders ve Çalışma 

Kitaplarını, uygulama döneminde derslerinde kullanmış olan toplam 20 öğretmen adayı, araştırmanın 

katılımcılarını oluşturmuştur. 

2.2. Veri Analizi 

Araştırmada görüşmeler iki hafta süresince her katılımcı ile bir kez olmak kaydı ile 2 haftada 

gerçekleştirilmiştir. Her katılımcı ile görüşme süresi ortalama 50 dakika sürmüştür. Bu süre içerisinde 

veriler görüşme yoluyla toplanmıştır. Görüşmeler birebir ve kapalı ortamda gizlilik esası göz önünde 

bulundurularak yapılmıştır. Araştırmacılar, örneklemi oluşturan katılımcılar ile detaylı bir şekilde 

konuşmuş ve verileri de ses kayıt cihazı ile kaydetmişlerdir. 

Verilerin analizinde niteliksel yöntem türlerinden bir tanesi olan içerik çözümleme yöntemi 

kullanılmıştır. Araştırmanın verileri, araştırmacılar tarafından geliştirilen yapılandırılmış bir görüşme 

formu ile toplanmıştır. Toplanan veriler başlıca örüntüleri belirleme, kodlama ve kategorilere ayırma 
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işlemlerini kapsayan, ‘içerik analizi’ tekniği ile analiz edilmiştir. Elde edilen nitel veriler daha sonra 

yüzde hesabı kullanılarak ifade edilmiştir. Araştırmanın inandırıcılığını artırmak ve tutarlılığını 

sağlamak amacıyla uzman görüşü alınmıştır. Ayrıca araştırmacılar inandırıcılığı artırmak için katılımcı 

teyidi çeşitlerinden bir tanesi olan kaıtlımcılarla grup olarak ‘teyit toplantısı’ yapmıştır. III. Sınıf 10 ve 

IV. Sınıf 10 katılımcı öğretmen adayı ile ayrı olarak iki teyit toplantısı yapılmıştır. Teyit toplantısı, 

araştırmacının ulaştığı sonuçları, veriden çıkardığı anlamları ve kendi yorumlarını katılımcılarla 

paylaştığı ve bunların geçerliğine ilişkin değerlendirme yapmalarını istediği bir inandırıcılık çeşitidir 

(Yıldırım, Şimsek 2008;269). Araştırmacılar yapılan teyit toplantılarında ulaştıkları sonuçları, 

görüşmelerden elde ettikleri verilerden çıkardıkları anlamları ve yorumlarını, katılımcılarla paylaşmış 

ve değerlendirme yapmalarını istemişlerdir. Sonuç olarak katılımcılar değerlendirmelerinde, ulaşılan 

sonuçları, görüşmelerden elde edilen verilerden, araştırmacıların çıkardıkları anlamları ve yorumlarını 

onaylamışlardır. 

3. BULGULAR ve YORUM 

Araştırmanın bu bölümünde elde edilen bulgular analiz edilerek verilmiştir. Bulgular ve 

yorumların verilmesinde araştırmanın alt problemlerindeki sıra izlenmiştir. 

3.1.  Birinci Alt problem ile ilgili bulgular ve yorumlar. 

“Öğretmen adaylarının kitaplardaki Kavram Haritaları ve Giriş Etkinlikleri öğrencilerle 

çalışıldığı zaman, öğrencilerin ön bilgilerini ortaya çıkarma konusundaki görüşleri nelerdir?” 

Araştırmanın birinci alt problemi ile ilgili olarak katılımcılar ile yapılan görüşmelerden elde 

edilen bulgular şu şekildedir. 
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Grafik 1: Öğretmen adaylarının kitaplardaki “Kavram Haritaları” ve “Giriş Etkinlikleri” öğrencilerle 

çalışıldığı zaman, öğrencilerin ön bilgilerini ortaya çıkarma konusundaki görüşleri 
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Grafik 1’den de görüleceği gibi kitaplardaki “Kavram Haritaları” ve “Giriş Etkinlikleri” 

öğrencilerle çalışıldığı zaman, öğrencilerin ön bilgilerini ortaya çıkarma konusunda; araştırmaya 

katılan III. sınıf öğretmen adaylarının %30’u “kesinlikle ortaya çıkartıyor”, %70’i “ortaya çıkartıyor”, 

IV. Sınıf öğretmen adaylarının %20’si “kesinlikle ortaya çıkartıyor”, %80’i “ortaya çıkartıyor” olarak 

görüş belirtmişlerdir. Gerek III. sınıf gerekse IV. Sınıf öğretmen adaylarından hiçbirisi, “kısmen 

ortaya çıkartıyor”, “ortaya çıkartmıyor” ve “hiç ortaya çıkartmıyor” görüşlerini taşımamaktadırlar. 

Bu bulgulara paralel olarak araştırmaya katılan katılımcılar; kitapların öğrencilerin yeterli ön 

bilgilerinin belirlenmesinde ve öğrencilerin konular ile ilişkili ön çalışmalar yapmalarını sağladığını da 

dile getirmişlerdir. Ayrıca katılımcılardan; “kitapların tam da buna uygun olarak yazılmış” olduğu 

görüşünü belirtenler olmuştur.  

Sonuç olarak bu bulgular, öğretmen adaylarının; “kitaplardaki Kavram Haritaları ve Giriş 

Etkinlikleri öğrencilerle çalışıldığı zaman, öğrencilerin ön bilgilerini ortaya çıkarmaktadır” görüşünü 

taşıdıkları şeklinde yorumlanabilir 

3.2.  İkinci Alt problem ile ilgili bulgular ve yorum 

“Öğretmen adaylarının kitaplar öğrencilerin bilgiyi öğretmenden değil de kendilerinin 

oluşturmasına olanak sağlaması konusundaki görüşleri nelerdir?”   

Araştırmanın ikinci alt problemi ile ilgili olarak katılımcılar ile yapılan görüşmelerden elde 

edilen bulgular şu şekildedir. 
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Grafik 2: Öğretmen adaylarının kitaplar öğrencilerin bilgiyi öğretmenden değil de kendilerinin 

oluşturmasına olanak sağlaması konusundaki görüşleri 
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Grafik 2’den de görüleceği gibi kitaplar, öğrencilerin bilgiyi öğretmenden değil de 

kendilerinin oluşturmasına olanak sağlaması konusunda; araştırmaya katılan III. sınıf öğretmen 

adaylarının %10’u “kesinlikle olanak sağlıyor”, %50’si “olanak sağlıyor”, %40’ı “kısmen olanak 

sağlıyor”, IV. Sınıf öğretmen adaylarının %80’si “olanak sağlıyor”, %20’si “kısmen olanak sağlıyor” 

olarak görüş belirtmişlerdir. Gerek III. sınıf gerekse IV. Sınıf öğretmen adaylarından hiçbirisi, “olanak 

sağlamıyor” ve “hiç olanak sağlamıyor” görüşlerini taşımamaktadırlar. 

Bu bulgulara paralel olarak araştırmaya katılan katılımcılar; kitapların, öğrencilerin bilgileri 

otorite olan öğretmenden aynen almadığını, kendilerinin oluşturmasına olanak sağladığı da 

belirtmişlerdir. Ayrıca katılımcılar; “kitapların öğrenci odaklı olduğu”, “kitapların en büyük farkının 

bu durumun olduğunu”, “öğretmenlerin kitapları doğru kullanması halinde, bilgilerin öğrenciler 

tarafından oluşturulduğunu” ve “birçok şeyi öğrencilerin keşfettiklerini” söylemişlerdir. 

Sonuç olarak bu bulgular, öğretmen adaylarının; “kitaplar, öğrencilerin bilgiyi öğretmenden 

değil de kendilerinin oluşturmasına olanak sağlamaktadır” görüşünü taşıdıkları şeklinde 

yorumlanabilir 

3.3. Üçüncü Alt problem ile ilgili bulgular ve yorum 

“Öğretmen adaylarının kitapların öğrencilerin sınıfta aktif olmalarını sağlaması konusundaki 

görüşleri nelerdir?” 

Araştırmanın üçüncü alt problemi ile ilgili olarak katılımcılar ile yapılan görüşmelerden elde 

edilen bulgular şu şekildedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Grafik 3: Öğretmen adaylarının kitapların öğrencilerin sınıfta aktif olmalarını sağlaması konusundaki 

görüşleri 
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Grafik 3’den de görüleceği gibi kitaplar, öğrencilerin sınıfta aktif olmalarını sağlaması 

konusunda; araştırmaya katılan III. sınıf öğretmen adaylarının %30’u “kesinlikle sağlıyor”, %60’ı 

“olanak sağlıyor”, %10’ı “kısmen olanak sağlıyor”, IV. Sınıf öğretmen adaylarının %40’ı “olanak 

sağlıyor”, %50’si “olanak sağlıyor”, %10’u “kısmen olanak sağlıyor” olarak görüş belirtmişlerdir. 

Gerek III. sınıf gerekse IV. Sınıf öğretmen adaylarından hiçbirisi, “olanak sağlamaz” ve “hiç olanak 

sağlamaz” görüşlerini taşımamaktadırlar. 

Bu bulgulara paralel olarak araştırmaya katılan katılımcılar; kitapların, öğrencilerin yaparak-

yaşayarak öğrenmesini, kendi sorularını sormasını, kendi hipotez ve modellerini üretebilmelerini ve bu 

ürünlerini tartışma ve savunmalarına izin verdiğini de belirtmişlerdir. Ayrıca katılımcılar; “Eski, 

geleneksel yapıdaki kitaplarla çalışmaktan çok sıkıldıklarını oysa bu kitaplardaki etkinlerin çocukların 

çok hoşuna gittiğini”, “etkinliklerin en sakin öğrenciyi bile derse kattığını”, “kitapların daha cesur 

bireyler yetiştirmesine olanak sağladığını” ve “eğer öğrenciler özgür bırakılırsa yaparak-yaşayarak 

öğrenmenin, kesinlikle ortaya çıktığını” söylemişlerdir. 

Sonuç olarak bu bulgular, öğretmen adaylarının; “kitapların, öğrencilerin sınıfta aktif 

olmalarını sağlamaktadır” görüşünü taşıdıkları şeklinde yorumlanabilir. 

3.4.  Dördüncü Alt problem ile ilgili bulgular ve yorum 

“Öğretmen adaylarının kitaplardaki Çoklu Zeka Etkinlikleri’nin öğrencilerin öğrenmedeki 

bireysel özeliklerini ne kadar dikkate aldığı konusundaki görüşleri nelerdir?” 

Araştırmanın dördüncü alt problemi ile ilgili olarak katılımcılar ile yapılan görüşmelerden elde 

edilen bulgular şu şekildedir. 
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Grafik 4: Öğretmen adaylarının kitaplardaki Çoklu Zeka Etkinlikleri’nin öğrencilerin öğrenmedeki 

bireysel özeliklerini ne kadar dikkate aldığı konusundaki görüşleri 
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Grafik 4’den de görüleceği gibi kitaplardaki Çoklu Zeka Etkinlikleri’nin öğrencilerin 

öğrenmedeki bireysel özeliklerini ne kadar dikkate aldığı konusunda; araştırmaya katılan III. sınıf 

öğretmen adaylarının %90’ı “kesinlikle dikkate alıyor”, %10’u “dikkate alıyor”, IV. Sınıf öğretmen 

adaylarının %60’ı “kesinlikle dikkate alıyor”, %40’ı “dikkate alıyor” olarak görüş belirtmişlerdir. 

Gerek III. sınıf gerekse IV. Sınıf öğretmen adaylarından hiçbirisi, “kısmen dikkate alıyor”, “dikkate 

almıyor” ve “hiç dikkate almıyor” görüşlerini taşımamaktadırlar. 

Bu bulgulara paralel olarak araştırmaya katılan katılımcılar; öğrencilerin bu kitaplarla 

okudukları derslerini daha kolay öğrendiklerini dile getirmişlerdir. Ayrıca katılımcılar içerisinde; “bu 

kitapları okuyan öğrencilerin mutlaka kendilerine göre bir şeyler bulduğunu” ve “diğer kitaplarla 

kıyaslandığında hepsinden çok daha fazla öğrencilerin bireysel özelliklerini dikkate aldığını” 

belirtenler olmuştur.  

Sonuç olarak bu bulgular, öğretmen adaylarının; “kitaplardaki Çoklu Zeka Etkinlikleri’nin 

öğrencilerin öğrenmedeki bireysel özeliklerini kesinlikle dikkate aldığı” görüşünü taşıdıkları şeklinde 

yorumlanabilir. 

3.5.  Beşinci Alt problem ile ilgili bulgular ve yorum 

“Öğretmen adaylarının kitaplardaki Çoklu Zeka Etkinlikleri’nin öğrencilerin ezbere değil de, 

konuları anlamlı öğrenmesine katkısı konusundaki görüşleri nelerdir?”  

Araştırmanın beşinci alt problemi ile ilgili olarak katılımcılar ile yapılan görüşmelerden elde 

edilen bulgular şu şekildedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 5: Öğretmen adaylarının kitaplardaki Çoklu Zeka Etkinlikleri’nin öğrencilerin ezbere değil de 

konuları anlamlı öğrenmesine katkısı konusundaki görüşleri 
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Grafik 5’den de görüleceği gibi kitaplardaki Çoklu Zeka Etkinlikleri’nin öğrencilerin ezbere 

değil de konuları anlamlı öğrenmesine katkısı konusunda; araştırmaya katılan III. sınıf öğretmen 

adaylarının %100’ü “kesinlikle katkı sağlıyor”, IV. Sınıf öğretmen adaylarının %60’ı “kesinlikle katkı 

sağlıyor”, %40’ı “katkı sağlıyor” olarak görüş belirtmişlerdir. Gerek III. sınıf gerekse IV. Sınıf 

öğretmen adaylarından hiçbirisi, “kısmen katkı sağlıyor”, “katkı sağlamaz” ve “hiç katkı sağlamaz” 

görüşlerini taşımamaktadırlar. 

Bu bulgulara paralel olarak araştırmaya katılan katılımcılardan bazıları; “bu kitaplar sayesinde 

ezberci eğitim anlayışı dağılmaya başlıyor” ve “öğrenciler kendilerine uygun ve kendi sevdikleri 

şeyleri yaptıklarından ezbere değil de daha anlamlı öğrendiklerini gözlemlediklerini” söylemişlerdir.  

Sonuç olarak bu bulgular, öğretmen adaylarının; “kitaplardaki Çoklu Zeka Etkinlikleri, 

öğrencilerin ezbere değil de konuları anlamlı öğrenmesine katkı sağlamaktadır” görüşünü taşıdıkları 

şeklinde yorumlanabilir. 

3.6.  Altıncı Alt problem ile ilgili bulgular ve yorum 

“Öğretmen adaylarının kitaplardaki Çoklu Zeka Etkinlikleri’nin öğrencilerin sorgulama 

becerilerine katkısı konusundaki görüşleri nelerdir?” 

Araştırmanın altıncı alt problemi ile ilgili olarak katılımcılar ile yapılan görüşmelerden elde 

edilen bulgular şu şekildedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 6: Öğretmen adaylarının kitaplardaki Çoklu Zeka Etkinlikleri’nin öğrencilerin sorgulama 

becerilerine katkısı konusundaki görüşleri 
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Grafik 6’dan da görüleceği gibi kitaplardaki Çoklu Zeka Etkinlikleri’nin öğrencilerin 

sorgulama becerilerine katkısı konusunda; araştırmaya katılan III. sınıf öğretmen adaylarının %30’u 

“kesinlikle katkı sağlıyor”, %50’si “katkı sağlıyor”, %20’si “kısmen katkı sağlıyor” IV. sınıf öğretmen 

adaylarının %50’si “kesinlikle katkı sağlıyor”, %50’si “katkı sağlıyor” olarak görüş belirtmişlerdir. III. 

sınıf öğretmen adaylarının hiç birisi “katkı sağlamaz” ve “hiç katkı sağlamaz”,  yine IV. Sınıf 

öğretmen adaylarından hiçbirisi, “kısmen katkı sağlıyor”, “katkı sağlamaz” ve “hiç katkı sağlamaz” 

görüşlerini taşımamaktadırlar. 

Bu bulgulara paralel olarak araştırmaya katılan katılımcılar; kitapların, öğrencilerin 

düşünmelerini, soru sormalarını ve uygulama yapmaları ile kişisel yaşantılarını problemlerinin 

başından çözümüne kadar kullanabilmelerine olanak sağladığını dile getirmişlerdir. Ayrıca katılımcılar 

içerisinde; “bu kitapların yaratıcılığı geliştirdiği” ve “bu tür kitapların tüm derslerde ve tüm sınıflarda 

olması gerektiğini” söylemişlerdir. 

Sonuç olarak bu bulgular, öğretmen adaylarının; “kitaplardaki Çoklu Zeka Etkinlikleri’nin 

öğrencilerin sorgulama becerilerine kesinlikle katkı sağladığı” görüşünü taşıdıkları şeklinde 

yorumlanabilir. 

3.7.  Yedinci Alt problem ile ilgili bulgular ve yorum 

“Öğretmen adaylarının bu kitapları kullanarak ders yapmalarının kendilerini mutlu etme 

konusundaki görüşleri nelerdir?” 

Araştırmanın yedinci alt problemi ile ilgili olarak katılımcılar ile yapılan görüşmelerden elde 

edilen bulgular şu şekildedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0% 

100% 

0% 

100% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Mutlu Etmedi Mutlu Etti

3. sınıf

4. sınıf

Grafik 7: Öğretmen adaylarının bu kitapları kullanarak ders yapmalarının 

kendilerini mutlu etmesi konusundaki görüşleri 
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Grafik 7’den de görüleceği gibi Öğretmen adaylarının bu kitapları kullanarak ders 

yapmalarının kendilerini mutlu etmesi konusunda; araştırmaya katılan hem III. sınıf hem de IV. Sınıf 

öğretmen adaylarının %100’ü  “mutlu etti” görüşünü belirtmişlerdir.  

Bu bulgulara paralel olarak araştırmaya katılan katılımcılar; “kitapları kullanmanın hem 

kendileri hem de öğrenciler açısından son derece zevkli geçtiği”, “diğer kitaplar yerini bu kitapları 

kullanılmasını son derece mutluluk verici olduğu”, “eski kitaplarla kıyaslanırsa bu kitaplarla ders 

yapmanın keyif verdiği”, “bu kitaplarla ders yapmanın oldukça verimli ve eğlenceli olduğu bu yüzden 

mutlu olduklarını” söylemişlerdir. 

Sonuç olarak bu bulgular, diğer alt problemlerdeki bulguları oldukça destekler nitelikledir. 

Buradan hareketle öğretmen adaylarının; “bu kitapları kullanarak ders yapmalarının kendilerini mutlu 

ettiği” görüşünü taşıdıkları şeklinde yorumlanabilir. 

3.8.  Sekizinci Alt problem ile ilgili bulgular ve yorum 

“Öğretmen adaylarının diğer ders kitaplarının da bu özeliklerde yazılması konusundaki 

görüşleri nelerdir?” 

Araştırmanın sekizinci alt problemi ile ilgili olarak katılımcılar ile yapılan görüşmelerden elde 

edilen bulgular şu şekildedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 8’den de görüleceği gibi Öğretmen adaylarının diğer ders kitaplarının da bu özeliklerde 

yazılması önermeleri konusunda; araştırmaya katılan hem III. sınıf hem de IV. Sınıf öğretmen 

adaylarının %100’ü  “öneririm” görüşünü belirtmişlerdir.  

Grafik 8: Öğretmen adaylarının diğer ders kitaplarının da bu özeliklerde 

yazılması önerme görüşleri 
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Bu bulgulara paralel olarak araştırmaya katılan katılımcılar; “bu kitapların hem öğretmenin 

işini kolaylaştırdığını hem de öğrencilerin bu kitapları okumaktan mutlu olduklarını”, “ezberden 

kaçınmak ve daha anlamlı öğrenme için tüm kitapların bu anlayışlarda yazılması gerektiğini”, “verim, 

etkinlik ve öğrencileri aktif olması açısından diğer ders kitaplarının da bu özelliklerde yazılması 

gerektiğini” söylemişlerdir. 

Sonuç olarak bu bulgular, diğer yedinci alt problemlerdeki bulguları destekler nitelikledir. 

Buradan hareketle öğretmen adaylarının; “diğer ders kitaplarının da bu özelliklerde yazılmasını 

önermektedirler” görüşünü taşıdıkları şeklinde yorumlanabilir. 

3.9. Dokuzuncu Alt problem ile ilgili bulgular ve yorum 

“Öğretmen adaylarının ilerde öğretmen oldukları zaman bu kitapları kullanma konusundaki 

görüşleri nelerdir?” 

Araştırmanın dokuzuncu alt problemi ile ilgili olarak katılımcılar ile yapılan görüşmelerden 

elde edilen bulgular şu şekildedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 9’dan da görüleceği gibi Öğretmen adaylarının ilerde öğretmen oldukları zaman bu 

kitapları kullanma konusunda; araştırmaya katılan hem III. sınıf hem de IV. Sınıf öğretmen 

adaylarının %100’ü  “kullanacağım” görüşünü belirtmişlerdir.  

Grafik 9: Öğretmen adaylarının ilerde öğretmen oldukları zaman bu kitapları kullanma 

konusundaki görüşleri 
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Bu bulgulara paralel olarak araştırmaya katılan katılımcılar; “bu kitapların en önemli 

özelliklerinin Çoklu Zeka Etkinlikleri olduğunu”, “şu anda bile bir öğretmen adayı olarak bu kitapları 

kullanmak beni mutlu ettiyse ileride öğretmen olduğumda bu kitapları kullanmak beni daha da mutlu 

edecektir bu yüzden bu kitapları kullanacağım”, “Öğrencilerin bu kitapları kullanarak çok daha kolay 

öğrendiklerini ayrıca hem kendi hem de ilerideki öğrencilerinin rahatlığı için bu kitapları 

kullanacağım” demişlerdir. 

Sonuç olarak bu bulgular, diğer alt problemlerdeki bulguları destekler niteliktedir. Buradan 

hareketle öğretmen adaylarının; “ilerde öğretmen oldukları zaman bu kitapları mutluluk duyarak 

kullanacaklardır” görüşünü taşıdıkları şeklinde yorumlanabilir. 

3.10. Onuncu Alt problem ile ilgili bulgular ve yorum 

“Öğretmen adaylarının kitaplar ile ilgili araştırma soruları dışında belirttikleri görüşleri 

nelerdir?” 

Araştırmanın onuncu alt problemi; “adaylarının kitaplar ile ilgili araştırma soruları dışında 

belirtikleri görüşleri nelerdir?” şeklinde ifade edilmiştir. Bu alt problemle ilgili bulgular şöyledir: 

III. sınıf öğretmen adayları; “kitaplardaki Çoklu Zeka Etkinliklerinin çok önemli olduğunu 

ancak öğretmenlerin bunları daha doğru kullanmaları gerektiği”, “bu kitapların tüm öğretmenler 

tarafından kullanılması ve ilgililerin bu kitapların basımlarını gelecekte engellemesini istiyorum” 

görüşlerini taşımaktadırlar. 

IV. sınıf öğretmen adayları; “genel olarak kitapların çok iyi hazırlandığı”, “bu kitaplarla 

geleneksel yöntemin terk edilmeye başlandığı”, “bu alanda yazışmış eski kitapları ile bu kitaplar 

karşılaştırmalı olarak incelendiğinde, aradaki farkı görmemek için gözlerimizin kapalı olması 

gerektiği” tarzında görüşleri taşımaktadır. 

4. SONUÇ ve ÖNERİLER 

Öğretmen adayların görüşlerine göre; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Milli Eğitim ve Kültür 

Bakanlığı’nın 2005-2006 öğretim yılındaki reformu temelinde, yapılandırmacılık ve Çoklu Zeka 

Kuramı destekli yazılan ilkokul Hayat Bilgisi 1-2 ile Fen ve Teknoloji 4, “Öğrenci Ders ve Çalışma 

Kitapları”, öğrencilerin ön bilgilerini ortaya çıkartmakta, bilgiyi öğretmenden değil de kendilerinin 

oluşturmasına olanak tanımakta ve öğrenciler sınıfta daha aktif olmaktadırlar. Yine bu kitapların, 

öğrencilerin öğrenmedeki bireysel özeliklerini dikkate aldığı, ezbere değil de konuları anlamlı 

öğrenmede ve sorgulama becerilerinin gelişmesine katkıda bulunmaktadır sonucuna ulaşılmıştır.  

Ayrıca öğretmen adayları, diğer ders kitaplarının da bu özelliklerde yazılması istediklerini, bu 

kitapları kullanmaktan mutlu olduklarını ve ileride öğretmen olduklarında bu kitapları kullanacakları 

yönünde görüş belirtmişlerdir. 
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Öte yandan araştırmanın bulguları, giriş bölümünde belirtilen bilimsel çalışmalar sonucu 

ortaya konmuş teorilerin, eğitim sistemlerindeki yerini almalı görüşüne temel oluşturmaktadır. 

Öğretmen adaylarının, yapılandırmacılık ve Çoklu Zeka Kuramı destekli ders kitapları hakkındaki 

görüşleri bu durumun kanıtıdır. 

Araştırmada, geleneksel öğretim yöntemlerini kanıksamış bazı öğretmenlerin, 

yapılandırmacılık ve Çoklu Zeka Kuramı destekli ders kitaplarını kullanmaktan kaçındığı bulgusuna 

da rastlanmıştır. Bu bağlamda; 

• Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın, üniversitelerden de destek alarak, 

yapılandırmacılık ve Çoklu Zeka Kuramı konularında öğretmenlere yönelik hizmet içi 

eğitim faaliyetleri düzenlemesi, 

• Yapılandırmacılık ve Çoklu Zeka Kuramı destekli yazılmış öğretim programları ve 

buna bağlı olarak yazılan ders kitaplarının öğretmenlere tanıtılması ve bu kitapların 

kullanımı ile ilgili desteklerin sağlanması, 

• Yapılandırmacılık ve Çoklu Zeka Kuramı destekli yazılmış öğretim programları ve 

buna bağlı olarak yazılan ders kitaplarının geliştirilmesi çalışmalarına devam edilmesi, 

• Diğer dersin,  öğretim programları ve buna bağlı olarak ders kitaplarının da bu 

anlayışlarla yazılması, 

• Bu anlayışlarda hazırlanmış öğretim programları ve ders kitapları ile ilgili deneysel 

nitelikteki nicel araştırmalar yapılarak, öğretim programları ve ders kitaplarına 

bilimsel temelde destek sağlanmalıdır.  

önerilir. 
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EKİ: GÖRÜŞME FORMU 

Araştırmanın Amacı 

 

 Öğretmen adaylarının Çoklu Zeka Kuramı destekli yazılan ders kitapları hakkındaki görüşlerini 

belirlemektir; 

 

 

GÖRÜŞME FORMU 

GİRİŞ 
 

Merhaba, ben öğretmen adaylarının Yapılandırmacılık ve Çoklu Zeka Kuramı destekli yazılan İlkokul 1. ve 2.  Sınf Hayat 

Bilgisi ile 4. Sınıf Fen ve Teknoloji ‘Öğrenci Ders ve Çalışma Kitapları’ ile ilgili görüşlerini ortaya çıkarmak üzere bilimsel 

bir çalışma yapıyorum. Çalışmada kullanılmak üzere  senin görüşlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu amaçla öğretmen 

adaylarının ilgili ders kitapları başarılarına ile ilgili görüşlerini ortaya çıkarmak istiyorum. Bu nedenle senin de bu konudaki 

düşüncelerini öğrenmeyi amaçlıyorum. 

• Bana görüşme sürecinde söyleyeceklerinin tümü gizlidir. Ayrıca, araştırma sonuçlarını yazarken isimleri kesinlikle 

rapora yansıtmayacağım. 

• Başlamadan önce, bu söylediklerimle ilgili belirtmek istediğin bir düşünce ya da sormak istediğin bir soru var mı? 

• İzin verirsen görüşmeyi kaydetmek istiyorum. Bunun sence bir sakıncası var mı? 

• Bu görüşmenin yaklaşık bir saat süreceğini tahmin ediyorum. İzin verirsen sorulara başlamak istiyorum. 

 

GÖRÜŞME SORULARI 

1.  Kitaplardaki Kavram Haritaları ve Giriş Etkinlikleri öğrencilerle çalışıldığı zaman, öğrencilerin ön bilgilerini 

ortaya çıkardığına inanıyor musun? 

 - Öğrencilerin yeterli ön bilgilerinin belirlenmesine yardımcı mıdır? 

 - Öğrencilerin konular ile ilişkili ön çalışmalar yapmalarını sağlıyor mu? 
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2. Kitaplar öğrencilerin bilgiyi öğretmenden değil de kendilerinin oluşturmasına olanak sağlıyor mu?   

 - Örneğin bilgileri otorite olan öğretmenden aynen mi alıyor, kendisi mi oluşturuyor? 

 

3. Kitaplar öğrencilerin sınıfta aktif olmalarını sağlıyor mu? 

 -Öğrencilerin konuları yaparak-yaşayarak öğrenmesine olanak sağlıyor mu? 

 -Bilgileri kendilerinin keşfederek bulmalarına olanak sağlıyor mu? 

 -Öğrencilerin kendi sorularını sormalarına olanak sağlıyor mu? 

-Kendi hipotez ve modellerini üretmelerine, geçerliliklerini test etmelerine olanak sağlıyor mu? 

- Bunları tartışma ve savunmalarına izin veriyor mu? 

 

4. Kitaplardaki Çoklu Zeka Etkinlikleri öğrencilerin öğrenmedeki bireysel özeliklerini ne kadar dikkate aldığını 

düşünüyorsun? 

 - Diğer derslere oranla bu dersi daha kolay öğreniyormusun? 

  

5. Sence kitaplardaki Çoklu Zeka Etkinlikleri öğrencilerin ezbere değil de, konuları anlamlı öğrenmesine katkı 

sağlıyor mu?  

 

6. Sence Kitaplardaki Çoklu Zeka Etkinlikleri öğrencilerin sorgulama becerilerine katkısı oluyor mu? 

       - Öğrencilerin düşünmelerini, soru sormalarını ve uygulama yapmalarına katkısı var mı? 

       - Kişisel yaşantılarını problemlerin başından çözümüne kadar kullanabilmelerine olanak sağlıyor mu? 

 

7. Bu kitapları kullanarak ders yapmak sizi mutlu etti mi? 

 

8. Diğer ders kitaplarının da bu özeliklerde yazılmasını önerir misiniz? Neden? 

        - ÇZK etkinlikleri ve yapılandırmacılık temelli. 

9. İlerde öğretmen olduğunuz zaman bu kitapları kullanır mısınız? Neden? 
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ÖĞRENCİ BAŞARISININ ARTTIRILMASINDA ALTERNATİF 

OLARAK UYGULANAN GELECEK İÇİN EL ELE PROJESİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Rafet Günay, Zeynep Kara 

Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eğitim Programları ve Öğretimi A.B.D. 

Dilovası İlköğretim Okulu (MEB) 

gunay.rafet@gmail.com,  zeynomkara@gmail.com 

 

ÖZET 

Türkiye genelinde yapılan Seviye Belirleme Sınavlarında, Kocaeli ilinin istenilen seviyede 

olmaması ve başarının giderek düşmesinden dolayı ilde “Gelecek İçin El Ele”  Projesi uygulamaya 

konmuştur. Eğitimde kaliteyi arttırmak, eğitimin önemi konusunda bilinç ve duyarlılığı geliştirmek, 

eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak, eğitim paydaşlarının ekip ruhu içinde çalışmalarını sağlamak; 

projenin asıl amaçları arasında yer almaktır. 

Projenin asıl hedef grubu, ilköğretim okullarının 6, 7 ve 8. sınıf öğrenciler ve eğitimin bütün 

paydaşlarıdır. Proje 2008–2009 eğitim öğretim yılının 2. döneminde, her ilçede seçilen bir pilot 

ilköğretim okulunda, 2008–2010 yıl içinse il genelinde tüm ilköğretim okullarındaki 6. 7. 8. sınıfları 

kapsamaktır. Özünde TKY, Rehberlik Servisinin ve Program Geliştirme ilkelerinin sentezlenmesiyle 

ortaya çıkmış olan bu proje Kocaeli 2009–2010 eğitim öğretim yılında her okulda uygulanmaya 

başlamıştır. Bu çalışmada; uygulamaya konulan “Gelecek İçin El Ele” Projesinin bir yaklaşım olarak 

kritiğinin yapılması ve bu bağlamda sonuçlarının ele alınarak değerlendirilmesi hedeflenmektedir. 

Çalışmanın uygulamaya konulan pilot okullarda Performans Değerlendirme anketlerinin 

[İdare değerlendirme anketi, öğretmen değerlendirme anketi] verileri yorumlanacak ve öğrencilerin bir 

önceki yıla göre başarısı ile karşılaştırılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Analiz raporları, gurur çayı, ödüllendirmeler, aylık raporlar, ortak 

sınavlar 
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ABSTRACT 

Due to the increasing decline and not having the requiered  level of success in the Level 

Examination ın Turkey ”For the Future Hand in Hand” Project has been implemented. increasing the 

quality in education, improving the awareness about the importance of education, providing equal 

opputinies in education and providing a sprit of teamwork; are the main aim’s of this Project. 

The project’s main target group is the primary school’s 6th 7th and 8 th grade students  in 

2009-2010. This Project, which started in every primary school in Kocaeli in 2009-2010 is a synthese  

of principals of TKY,Guidance Service and Programme Development .In this study it is aimed to 

make a critic and evaluation  to the approach of “For the Future Hand in Hand”Project. 

On the other hand the results of the surveys(Administer Evaluation Survey, Teacher 

Evaluaiton Survey) will be interpreted  and compared with  the success of the students according to 

last year. 

Keyword: Analyse Reports, Pride Tea,Awarding,Monthly Reports,Common Exams 

1. GİRİŞ 

21. yüzyılda devamlı değişkenlik gösteren rekabet ortamında geleceği görebilmek, buna göre 

yenilik yapabilmek veya yaratıcılığını en üst düzeyde tutabilmek çok önemlidir. Dünyanın pek çok 

yerinde ve ülkemizde son yıllarda kalite, kaliteli hizmet, eğitimin kalitelileştirilmesi, yüksek kalite 

sistemleri vb. fenomenlerle sık sık karşılaşmaktayız. Bütün bu kavramlar “kalite” üzerinde 

odaklaşmakta; kalitenin çok önemli bir etken olduğunu göstermekte ve değişik varyasyonlarının 

bireylerin hizmetine sunulduğu bir düzen içindeyiz(Şişman; 1997; s. 61–67). Bu amaçla hazırlanan 

Gelecek için el ele Projesi, Toplam Kalite Yönetiminin temel ilkelerinden yararlanarak, Milli eğitimde 

üst yönetimden en alt kademedeki çalışanlara kadar tüm çalışanların eğitim süreçlerine katılımını ve 

tüm sistemin iyileştirilmesini temel alan; eğitim üretim süreçlerinin devamlı kontrol edilerek hataların 

önceden tespit edilip önlem alınarak sıfır hatalı üretimin gerçekleştirilebileceği; öğrenen birey, 

öğrenen sistem felsefesinin kurumda yerleşmesine zemin hazırlanabileceği; açık ve objektif bir 

değerlendirme yapılarak sistemin tüm paydaşlarının görev aldığı bir projedir. 

Toplam Kalite Yönetimi ile ilgilenen okullar tüm seviyelerde etkin ekiplere sahip olmanın 

faydalarını görmektedirler. Ancak eğitim alanındaki ekip çalışmaları kısıtlı kalmıştır. Fakat etkili bir 

Toplam Kalite Yönetimi kültürü yerleştirebilmek için ekip çalışmasının yaygınlaştırılması ve kurumun 

tüm düzeylerinde ve karar verme, problem çözme basamaklarında etkili olarak kullanılabilmesi 

gereklidir (Dahlgaard ve Coopal, 1995). Gelecek için el ele projesinin öncelikli amaçlarından birisi; 

okulların kalitelerinin arttırılmasında ekip çalışması, takım ruhu ve proje üretme suretiyle hedef 

birliğini sağlamaktır.  
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Değişme, genellikle gelişmeyle birlikte düşünüldüğü için desteklenir. Eğitim sisteminde 

sürekli değişimden bahsedilir; lakin problemlere çözüm üretecek değişim bir türlü 

gerçekleştirilememiştir. Eğitim kurumlarında değişim gayretlerini verimsiz hale getiren ilk neden; 

statükocu ve muhafazakâr tutumları nedeniyle yeni değerleri dışlamaları, ikinci neden ise, eğitimde 

uygulanan değişme modellerinin başka kurumlardan kopya edilmesidir (Schargel,1993). Gelecek için 

el ele projesinin başka bir amacı da, her okulun kendi kendine yeni öğrenme stratejileri geliştirmesine 

ve bunu uygulamasına imkân sağlamasıdır.  

Gelecek için el ele projesiyle, sorumluluklarını eksiksiz olarak yerine getiren ancak bunun 

yanında yaptığı işin daha verimli yapılması; eğitim durumlarının geliştirilmesi konusunda sürekli 

düşünen öğretmenleri barındıran ve belirlenmiş çeşitli sistematik katılım yöntemleri ile bu 

düşüncelerini ve becerilerini sisteme aktaran öğretmenlerin davranışlarının sergilendiği; yöneticilerin 

de öğrencileri ve çalışanları teşvik edici, ödüllendirici katılımı sağlayıcı; inisiyatif kullanmayı, 

sorumluluk almayı ve yenilikler ortaya koymayı teşvik eden bir insan kaynakları planlama sistemidir. 

Proje kapsamında ilköğretim 6, 7 ve 8. tüm sınıfların birinci ders saati süresi 50 dakikaya 

çıkarılarak, ilk on dakika kitap okumaya ayrılmaktadır. Öğretmen zümre toplantılarının daha sağlıklı 

yapılması için, ders programları yapılırken, her branş öğretmeninin 6, 7 ve 8. sınıflara eşit olarak 

girmesi sağlanır. Okullarda yapılacak ortak sınavlarda ve örnek davranışlarda bulunan öğrencilerin  

velilerine özel mektuplar yazılarak, okul müdürünün odasında gurur çaylarına davet edilir. Velilere 

yönelik gurur çayları düzenlendiğinde konunun tamamen öğrenci ve okul olması ve bu toplantılarda 

okulla ilgili maddi konulardan kesinlikle bahsedilmez. 

Proje alt çalışmaları detaylı incelendiğinde hedef grubunun salt okul binasında eğitim 

verilebilir gerçeğinden uzaklaştırılarak, eğitim öğretimin sosyal alana taşınmak istendiğini de fark 

etmesi sağlanacaktır. Bu açıdan ele alındığında Hayat-boyu öğrenmeye katkı sağlayacak olan Gelecek 

İçin El Ele projesi eğitimde farklılığı ve alternatif öğrenme durumlarını da sunmuş olacaktır. Projenin 

sonraki yıllarda eğitim kurumlarının diğer basamaklarına da uygulanacağı gerçeğinden hareketle, 

projenin verimliği açısından aşağıda belirtilen durumların Öğretmen, Öğrenci ve veli açısından farklı 

farklı incelenmesi beklenmektedir; 

Öğretmen; 

1-Gelecek İçin El Ele Projesi sayesinde öğrencim ve velim ile olan iletişimimde 

olumlu/olumsuz yönde değişimler yaşadım. 

2-Analiz raporları sonuçlarına göre konu dağılımı ve öğrenci beklentileri hakkında daha somut 

bilgilere sahibim. 



II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi  137  
 

II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongre Kitabı 

3-Eğitim sürecinin vazgeçilmezi olan ödüllendirmeler sayesinde hem öğrencimin başarabilme 

duygusuyla yüzleştiğini görebiliyor hem de dönüt alabiliyorum. 

Öğrenci; 

  1-Gelecek İçin El Ele projesi ile tanıştıktan sonra derslerime olan ilgim arttı. 

              2-Proje sayesinde öğretmenlerimle olan iletişimimde olumlu/olumsuz değişiklikler yaşadım 

  3-Ailemin benimle daha fazla ilgileniyor olması beni mutlu etti. 

  4- Davranışlarımın takdir edildiği ve ödüllendirildiğini bilmek çok güzel bir duygu. 

Veli; 

1-Öğrencimin sadece dersleri değil her yönüyle davranışlarının izlenmesi ve düzenli olarak 

bana aktarılması benim için çok önemliydi. 

2-Öğrencimin yapabildikleri veya yapamadıkları hakkında artık daha fazla bilgi sahibiyim. 

    3-Okul ile olan iletişimimde eksik olan yanlarımı fark ettim. 

Özellikle öğrencinin sosyal ve duyuşsal gelişimini temel alarak hazırlanan projede veli 

bileşenin süreç üzerindeki etkisinin önemi üzerinde de durulması hedeflenmektedir. Sadece ders 

başarısının takdir edildiği gerçeğiyle büyüyen çocuk, proje sayesinde ödüllendirme ve davranışta 

süreklilik kavramlarıyla da tanışacaktır.  Bu sayede eğitim sürecinin olmazsa olmazları olarak 

tanımlanan durumlara karşı farkındalık düzeylerini yükseltmiş olacaktır. 

1.1. Problem Durumu  

Kocaeli ili pilot okullarında uygulanan Gelecek İçin El Ele Projesinin öğrencinin bilişsel ve 

duyuşsal davranışları açısından etkisinin değerlendirilmesi. 

Alt problemler: 

Kocaeli ili pilot okullarında uygulanan Gelecek İçin El Ele Projesinin öğrencinin bilişsel 

davranışları açısından etkisinin değerlendirilmesi. 

Kocaeli ili pilot okullarında uygulanan Gelecek İçin El Ele Projesinin öğrencinin duyuşsal 

davranışları açısından etkisinin değerlendirilmesi. 

Kocaeli ili pilot okullarında uygulanan Gelecek İçin El Ele Projesinin veli davranışları 

açısından etkisinin değerlendirilmesi. 
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Evren ve Örneklem: 

Projenin evren ve örneklemi Kocaeli ilinde bulunan 12 farklı ilçedeki pilot okuldan 

oluşmaktadır. Projenin uygulandığı pilot okullar random olarak seçilmiştir (Karasar, 2003). 

 İLÇE OKUL ÖĞRENCİ SAYISI 

1 İZMİT İnkılap İlköğ.Ok. 120 

2 DERİNCE Sabancı.O. ve Çal.İ.O. 219 

3 KÖRFEZ Hedise Evyap İ.O. 138 

4 DİLOVASI M.Z.Obdan İ.Ok. 130 

5 GEBZE Kroman Çelik İ.O. 146 

6 ÇAYIROVA 24 Kasım İ.O. 181 

7 DARICA Darıca İ.O. 110 

8 KANDIRA T.H.Güneş İ.O. 146 

9 BAŞİSKELE L.Kırca-O.Başar İ.O. 89 

10 KARTEPE Rabak İ.O. 110 

11 GÖLCÜK Uğur Mumcu İ.O. 124 

12 KARAMÜRSEL Kaymakam H.Özbağcı İ.O. 158 

 

Öğrenci sayıları İlçelere göre yukarıdaki tabloda belirtilmiş olup, 12 ilçede proje uygulamaya 

konulmuştur. Her okulun 8.Sınıf öğrencileri üzerinde uygulanan bu proje 2009-2010 eğitim öğretim 

yılını kapsamaktadır. 
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Tablo 1: Kocaeli İli Pilot Okulların Proje Öncesi 2008–2009/ 1. Dönem Verileri ile   
Proje Sonrası 2009–2010/ 1. Dönem Tüm Ders Ortalamalarının Karşılaştırılması1 

 

İLÇE PİLOT OKUL 

2008–2009 

eğitim 

öğretim yılı 

1.Dönem Tüm 

ders Ort. % 

2009–2010 

eğitim öğretim 

yılı 1.dönem 

Tüm ders Ort. 

% 

% artış 

İZMİT İnkılap İlköğ.Ok. 57,3 59,93 2,63 

DERİNCE Sabancı.O. ve Çal.İ.O. 57 58,15 1,15 

KÖRFEZ Hedise Evyap İ.O. 58,1 57,72 -0,38 

DİLOVASI M.Z.Obdan İ.Ok. 52,1 50,74 -1,36 

GEBZE Kroman Çelik İ.O. 60,5 60,25 -0,25 

ÇAYIROVA 24 Kasım İ.O. 55,2 57,2 2 

DARICA Darıca İ.O. 60,3 61,03 0,73 

KANDIRA T.H.Güneş İ.O. 56,8 60,2 3,4 

BAŞİSKELE L.Kırca-O.Başar İ.O. 55,7 54,57 -1,13 

KARTEPE Rabak İ.O. 57,4 54,57 -2,83 

GÖLCÜK Uğur Mumcu İ.O. 67,1 67,3 0,2 

KARAMÜRSEL 
Kaymakam H.Özbağcı 

İ.O. 
61,1 68,33 7,23 

 Yüzde artış % 13,49 

 

Tablo 1 incelendiğinde Gelecek İçin El ele projesinin uygulamaya konulmadan ve uygulama 

yapıldıktan sonra pilot okullar bazındaki değişim yüzdeleri verilmiştir. Verilere göre projenin hemen 

hemen tüm pilot okullarda bir yüzdelik artış sağladığı görülmektedir. İl merkezine yakın okulların 

verilerine bakıldığında  % 7, %3 gibi yüksek oranlarla karşılaşılmaktadır. Buradan hareketle projenin 
                                                      
1 Kocaeli ili Milli Eğitim Müdürlüğü Proje Koordinasyon Ekibi verilerine göre 
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amaçlanan hedeflere ulaşması ve başarı getirmesini sağlayacak değişkenlerin okulların fiziksel 

koşulları ve diğer şartları ile de ilgili olduğunu göstermektedir. Okullarda uygulanan bu projenin 

öğrenci başarısına olumlu etki ettiği görüşmüştür. Tabloda tüm derslerden kasıt; Matematik, Fen 

Bilimleri ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler, İngilizce ve Türkçe kastedilmiş olup, öğrencilerin yıl içinde 

aldıkları notlar üzeride değişikler tabloya yansıtılmıştır. 

Tablo 2: 2009–2010/ 1. dönem Kocaeli İlinde Uygulanan Gelecek İçin El ele Projesinin 
Uygulama Sonuçları 

 

İLÇE DERS 
İLÇE 

ORT. 

2009–2010 

1. 

DÖNEM 

SONU 

İLÇELER 

ORT. 

Gurur 

Çayına 

Davet 

Edilen Veli 

Sayısı 

Tebrik 

Kartı 

Yazılan 

Veli Sayısı 

Ev 

Ziyareti 

Yapılan 

Öğrenci 

Sayısı 

İZMİT 
Tüm 

Dersler 
57,98 

58,25 

1148 4027 1789 

KARTEPE 
Tüm 

Dersler 
57,51 305 541 490 

DERİNCE 
Tüm 

Dersler 
60,95 253 1749 320 

GEBZE 
Tüm 

Dersler 
56,50 2182 3578 1288 

ÇAYIROVA 
Tüm 

Dersler 
55,21 504 491 140 

KÖRFEZ 
Tüm 

Dersler 
60,15 821 1740 686 

GÖLCÜK 
Tüm 

Dersler 
62,30 1775 3034 630 

KANDIRA 
Tüm 

Dersler 
55,95 390 442 501 
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KARAMÜRSEL 
Tüm 

Dersler 
59,35 636 723 243 

BAŞİSKELE 
Tüm 

Dersler 
61,02 600 1060 929 

DİLOVASI 
Tüm 

Dersler 
53,47 354 263 927 

DARICA 
Tüm 

Dersler 
58,59 1128 1392 1085 

TOPLAM    7314 15462 7740 

Tablo 2 verileri incelendiğinde proje kapsamında tüm ilçelerin yüzdelik başarı oranları değil 

aynı zamanda projenin temel taşları olarak adlandırılan sosyal özelliği ile ilgili bilgileri de 

vermektedir. Yalnızca 1.dönem sonuçlarına göre Gelecek İçin El ele Projesi kapsamında 7314 veli 

gurur çayı etkinliği ile okula davet edilmiş, 15462 öğrenciye gösterdikleri başarılardan dolayı tebrik 

kartları yazılmış ve 7740 öğrenci öğretmeni tarafından evlerinde ziyaret edilmiştir. Gerçekleştirilen 

etkinlikler sayesinde veli-öğrenci-öğretmen değişkenleri Okul bileşeni adı altında toplanmakta ve 

eğitimde sürekliliği esas almayı amaçlamaktadır. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 
 

 Gelecek İçin El ele projesi; öğrenme sürecine eğitim paydaşlarının(öğretmen, aile, öğrenci, 

okul yöneticileri) tümünün etkin olarak katılmasıyla proje tüm ilköğretim okullarında yürütülmektedir. 

Bu anlamda genel olarak muhtemel risk faktörleri ve iyileştirmeye açık alanlar, Okul Gelişim Yönetim 

Ekibi tarafından alternatif çözümlerle giderilmeye çalışılmaktadır. Gelecek İçin El ele projesi 2008–

2009 eğitim öğretim yılı 2. dönemin de her ilçede seçilen bir pilot ilköğretim okulunda, 2009–2010 

eğitim ve öğretim yılı için il genelinde tüm ilköğretim okullarındaki 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerini 

kapsamıştır. Uygulanan Gelecek İçin El ele projesi toplam kalite yönetiminin temel ilkelerinden 

olan takım çalışmasının hayata geçirilmesini, katılımcı ve ekip ruhunun sağlanmasını, aktif öğrenme 

yöntem ve teknikleriyle birlikte, çoklu zekâ kuramının uygulanması açısından da bir araç olma 

özelliğini taşıyor. Projenin henüz başlangıç aşamasında olup okulların fiziki alt yapısının hazırlanması 

halinde tüm okullarda başarının artıracağı görülmektedir. 

Bu araştırma Kocaeli ili ilköğretim öğrencileri ile sınırlıdır. Bu nedenle araştırmanın bulguları 

sınırlılık göstermektedir. Araştırmanın daha çok sayıdaki öğrenciler üzerinde yapılması daha 

genellenebilir bulgular doğuracaktır. Proje önümüzdeki yıl Kocaeli İlinde bulunan Ortaöğretim 
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okullarında da uygulamaya konulacaktır. Bu anlamda Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Nevzat 

İspirlinin desteğiyle Kocaeli ilinin tamamında etkin hale gelecek olan Gelecek İçin El ele projesi 

sayesinde Kocaeli’nin başarısının il bazında arttırılması hedeflenmektedir. Kocaeli Milli Eğitim 

Müdürlüğünün hazırlamış olduğu Gelecek İçin El ele projesi için karşılaştırma imkânı doğacaktır. 
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ÖZET 

Bu çalışmanın amacı ilköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin eleştirel düşünme düzeylerini 

belirlemek ve bu değişkenin okul türü, sınıf seviyesi, anne ve baba eğitim durumu, cinsiyet ve kardeş 

sayısına göre farklılaşıp farklılaşmadığını ortaya koymaktır.  Araştırma tarama modelinde desenlenen 

nicel bir çalışmadır. Araştırmanın evreni İstanbul’daki 4. ve 5. sınıf öğrencilerinden; örneklemi bir 

devlet okulu ve bir özel okulda eğitim gören 134 öğrenciden oluşmaktadır ve örneklem tesadüfi 

örnekleme yöntemiyle oluşturulmuştur. Veri toplama aracı olarak Demir (2006) tarafından geliştirilen 

eleştirel düşünme ölçeği kullanılmıştır. Ölçek demografik bilgilerin yanı sıra analiz, değerlendirme, 

çıkarım, yorumlama ve açıklama bölümlerinden oluşan 44 maddeden meydana gelmiştir. Ölçekten 

elde edilen veriler SPSS programı ile analiz edilmiştir. Verilerin analizinde bağımsız t testi ve tek 

yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Eleştirel düşünme beceri puanlarına bakıldığında, tüm 

değişkenlere göre en az bir beceri alanında anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür.  

Anahtar Sözcükler: İlköğretim Okulu, Düşünme, Eleştirel Düşünme  

ABSTRACT 

The aim of this study is to determine the 4th and 5th grade students’ critical thinking levels 

and reveal whether this variable differ according to type of school, class level, educational status of 

father and mother,  gender and number of sibling or not. The research is a quantitative study which 

was designed on survey method. Population of the research comprises 4th and 5th grade students in 

İstanbul; sample of the research consists of 134 students who study one state school and one private 

school and the group of the sample was formed with random method. ‘Critical Thinking Scale’ was 

used as an instrument for collecting data which was developed by Demir (2006). Scale is occured 44 

points which include analysis, evaluation, deduction, interpretation and explanation parts as well as 

demographic information. Data which was obtained with scale was analyzed with SPSS programme. 

In the analysis of data, independent t test and one way anova were used. Looking at the level of critical 
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thinking skills, according to all variables at least one meaningful difference was seen in the area of 

skills. 

Keyword: Elementary school, Thinking, Critical Thinking 

1. GİRİŞ 

Düşünme, bireylerin rahat yaşaması, başarılı olması için önemli bir unsurdur. Bir amaç için 

yapılan inceleme süreci şeklinde de tanımlanabilecek olan düşünme kesin olarak bilinmeyen şeylerin 

ortaya çıkarılması sürecidir (Semerci 2000; Demirkaya, 2003). Düşünme; kavramlar veya olaylar 

arasında anlamlı bağlantılar kurmaya ve sonuçlar çıkarmaya dayanan zihinsel bir süreçtir. Araştırma, 

yansıtma, eleştirme, sorgulama, problem çözme gibi zihinsel etkinlikleri içerir (Yüceliş, 2003; Aybek, 

2006). Düşünme becerisi sadece bireyin karşılaştığı bir durumda gösterdiği performans değil aynı 

zamanda o durumu başka durumlara taşıyabilmesidir (Mckendree, Small ve Stennnig, 2002; Günhan 

ve Başer, 2009). İnsanoğlunun en temel becerilerinden olan düşünme, olayları mantıksal açıdan 

muhakeme edebilmeyi, karşılaşılan sorunlara uygun çözümler üretebilmeyi ve bu çözümleri hayata 

geçirmeyi sağlar. Düşünme süreci zihinden milyonlarca bilgi yığının geçmesinden ibaret değildir. 

Beyine gelen bilgilerin şematize edilmesi, doğruluğunun ve tutarlılığının olması gerekmektedir. Bu 

durumda gelen bilgilerin eleştiri süzgecinden geçmesi şarttır. Eleştiri, “özellikle bilginin temellerini ve 

doğruluk durumunu inceleme, sınama ve yargılama” şeklinde açıklanmaktadır. Başka bir ifadeyle 

eleştiri, “Bir durumu, bir olguyu, bir tavrı ya da bir olayı tutarlılık, doğruluk, geçerlik ve güvenirlik 

açılarından inceleme, yargılama ve değerlendirme işidir.” (Kazancı, 1989; Özdemir, 2005).  

Özden (2000) düşünme becerilerinin; eleştirel düşünme, problem çözme, okuduğunu anlama, 

yazma, bilimsel düşünme, yaratıcı düşünme ve yaratıcı problem çözme becerilerinden oluştuğunu 

belirtmektedir. Düşünme süreci içinde apayrı bir yer tutan eleştirel düşünme, hiçbir görüşün 

doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulamadan kabul etmeyen bir düşünme biçimi olarak tanımlanabilir 

(Beydoğan, 2003). Eleştirel düşünme entelektüel bir gelişim aracı olarak ilk defa 1970’li yıllarda Perry 

tarafından ortaya konulmuş, daha sonra Paul ve arkadaşları tarafından 1980’li yıllarda 

modelleştirilmiştir (Özden, 2000). Eleştirel düşünme, gözlemleri yorumlama ve değerlendirme, 

iletişim kurma, bilme ve tartışma becerisidir (Fisher ve Scriven, 1997; Fisher, 2001). Halpern’a (1996) 

göre eleştirel düşünme, beceri ve strateji bileşimi olan bir düşünme biçimidir (Gürkaynak, Üstel ve 

Gülgöz, 2008). Scriven ve Paul (2000)’a göre ise derinlemesine ve mantıklı düşünme, gözlem ve 

deneyim yoluyla bilgi toplama ya da oluşturma, kavramsallaştırma, uygulama, analiz, sentez, 

değerlendirme yeteneklerini kapsayan zihinsel bir süreçtir ( MacKnight, 2000). Cüceloğlu (1995) 

tarafından kendi düşünce süreçlerimizin bilincinde olarak, başkalarının düşünce süreçlerini göz 

önünde tutup, öğrendiklerimizi uygulayarak, kendimizi ve çevremizde yer alan olayları anlayabilmeyi 

amaç edinen etkin ve organize zihinsel bir süreç olarak tanımlanan eleştirel düşünme, Akınoğlu (2001) 

tarafından bilgi edinme sürecinde irdeleyebilmeyi, çok yönlü sorgulayabilmeyi gerektiren, düşünme 

süreçlerini etkili, tarafsız ve disiplinli bir şekilde uygulayabilmeyi, yeni durum ve ürünleri kriterlere 
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dayalı değerlendirmeyi ve geliştirmeyi içeren zihinsel ve duyuşsal bir süreç olarak ifade edilmektedir. 

Farklı tanımlamalar yapılmış olsa da genel olarak bakıldığında eleştirel düşünme sürecinin içerisinde, 

kişinin kendi düşünme sürecinin farkına varması, başkalarının düşünce süreçlerini inceleyebilmesi, 

öğrendiği bilgileri günlük yaşamına geçirebilmesinin yer aldığı görülmektedir (Hamurcu, Akamca ve 

Günay, 2005). 

Eleştirel düşünme, en basit biçimde bireylerin düşüncelerinin sorumluluğunu alabilmeleri veya 

düşündüklerinden sorumlu olabilmeleri becerisi olarak anlaşılabilir. Bunun için bireyler 

düşündüklerini analiz etmek ve değerlendirmek için çeşitli standartlar ve kriterler geliştirirler ve 

düşüncelerinin kalitesini arttırmak için bunları sürekli olarak kullanırlar (Elder ve Paul, 1994). 

Eleştirel düşünen bireyler, fikirlere açıktır, kendi bakış açısına uyan ve uymayan görüşleri keşfetmeye 

hazır ve isteklidir (Wood, 2002). Araştıran, sorgulayan ve bunu yapmaktan zevk alan bu bireyler 

amaçlı düşünür ve nedenselliğe önem verirler.   

 Olaylara çok yönlü olarak bakabilmeyi sağlayan eleştirel düşünme birtakım becerileri 

barındırmaktadır. Glaser (2001) eleştirel düşünme becerilerini şu şekilde sıralamaktadır: 

1. Problemi tanıma, 

2. Karşılaşılan problem için uygun anlamlar bulma, 

3. Uygun bilgileri bir araya getirme, 

4. İfade edilmemiş varsayım ve değerleri tanımlama, 

5. Dili açık, doğru, farklılıkla kullanma ve anlama, 

6. Bilgiyi yorumlama, 

7. Kanıtları test etme ve bulguları yorumlama, 

8. Öneriler arasında mantıksal ilişkiler kurma, 

9. Kanıtlanmış sonuçları ortaya koyma ve genelleme, 

10. Genellenmeleri test etme ve sonuçlardan yola çıkma, 

11. Geniş deneyimlerle temellenmiş modeli yeniden inşa etme, 

12. Günlük hayatta kullanılmak üzere geçerli kılmaktır(Glaser, 1941; Fisher, 2001). 

Eleştirel düşünmenin yeteneklerden ve eğilimlerden oluştuğunu belirten Ennis (1985) eleştirel 

düşünme eğilimlerini; 

• Tez ya da sorunun açık ifadesini arama, 

• Nedenler arama, 

• İyi bilgilendirilmeye çalışma, 

• Güvenilir kaynakları kullanma ve kullanılan kaynakları belirtme, 

• Durumu bütünüyle göz önüne alma, 

• Ana noktaya bağlı kalmaya çalışma, 

• Asıl ya da temel sorunu akılda tutma, 

• Seçenekler arama, 
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• Açık fikirli olma, 

• Başkalarının görüşlerini dikkate alma, 

• Karar verirken kabul edilmeyen dayanak noktalarını, dayanak noktalarının kabul 

edilmemesinden etkilenmeden kullanma, 

• Kanıt ve nedenlerin yeterli olmadığı durumlarda kararı erteleme, 

• Kanıt ve nedenlerin yeterli olduğu durumlarda karar almaya yönelik davranış gösterme, 

•  Konunun izin verdiği ölçüde kesinlik arama, 

• Karmaşık bir bütünün parçalarını düzenli bir biçimde ele alma, 

• Diğer insanların duygularına, bilgi ve kültür düzeylerine duyarlı olma, şeklinde 

sıralamaktadır(Ennis 1985; Seferoğlu ve Akbıyık, 2006). 

Eleştirel düşünmenin kazanılmasında okullar önemli bir rol oynamaktadır. Okulun 

amaçlarından biri de öğrencilerde eleştirel düşünme becerisinin gelişmesini sağlamak ve bu sayede 

hayatlarında karşılaşacakları her türlü olay ya da durum karşısında doğru kararlar almalarına katkıda 

bulunmaktır.  Eleştirel düşünme, olaylara çok yönlü bakmayı, fikirlerle çelişen düşüncelere açık 

olmayı, tarafsız olmayı, iddiaları kanıtlara dayandırmayı, mevcut durumlardan sonuç çıkarmayı, 

problem çözmeyi ve bu gibi durumları kapsamaktadır (Willingham, 2007). Eğitim, çocuklar için 

uzmanlar tarafından dikkatlice tasarımlanacak programlar aracılığıyla ilköğretimin ilk yıllarından 

başlayarak eleştirel düşünme becerilerini gerçekleştirme amacını taşımalıdır (Demir, 2006). Her bir 

öğretim kademesi, bu kademelerdeki her bir disiplin ya da ders, öğretim süreçlerindeki her bir etkinlik, 

öğrencilere eleştirel düşünme becerilerini kazandırma ve geliştirme konusunda eşgüdüm içerisinde 

olmalıdır (Korkmaz ve Yeşil, 2009). Öğrencilerin birbirlerinin düşüncelerini paylaşabilecekleri ve 

değerlendirebilecekleri öğrenme ortamlarının oluşturulması ve başkalarının bakış açılarını 

anlamalarına yönelik öğrenme-öğretme etkinliklerinin düzenlenmesi üzerinde durulması gerekli başka 

bir husustur. Öğrencilerin kendi düşünme süreçlerini değerlendirmelerine yönelik öğrenme-öğretme 

etkinliklerinin düzenlenmesi ve bununla ilgili olarak çelişkili konular üzerinde fikir tartışmalarının 

düzenlenmesi de yararlı ve gereklidir ( Seferoğlu ve Akbıyık, 2006).  

 İlköğretim çağında bulunan öğrencilerde eleştirel düşünme becerisinin gelişmesi öğretmenin 

tutumuna, derste kullanılan yöntemlere, gerçekleştirilen etkinliklere ve sınıf ortamına bağlıdır. 

Geleneksel yöntemlerle eleştirel düşünmenin kazanılamayacağı herkes tarafından bilinmektedir. 

Öğrencilerde bu becerinin oluşmasını sağlamak ve geliştirmek için öğretmenler tarafından kullanılan 

yöntemlerin gelenekselden ziyade modern yöntemler olması gerekmektedir. Öğrencilerin kendi 

fikirlerini açıkça ortaya koyduğu, başkalarının düşüncelerini dinleme fırsatı bulduğu ortamlar şüphesiz 

ki eleştirel düşünmenin beslendiği ve geliştiği ortamlardır. Bu ortamları yaratmak da öğretmenin en 

temel görevlerinden biridir.  

Öğretmenin yanı sıra çocuğun yetiştiği aile ortamı da düşünme becerisinin kazanılması ve 

eleştirel düşünmenin oluşması hususunda önemli bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Aile içinde 
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fikirlerini dile getiren, karar verme özgürlüğü olan ve aile içerisinde alınan kararlarda çocuğun söz 

sahibi olduğu bir ortamda büyüyen çocuk, yaşamı boyunca verdiği kararları bir nedene bağlayacak, 

muhakeme gücü gelişmiş bir birey olarak hiçbir düşünceyi irdelemeden benimsemeyecektir.  

1.1.Problem Durumu: 

 Bu çalışmanın amacı ilköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin eleştirel düşünme düzeylerini 

belirlemek ve çeşitli değişkenler açısından incelemektir. 

Alt Amaçlar: 

• İlköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin eleştirel düşünme düzeyleri ile sınıf düzeyleri arasında 

anlamlı bir farklılık var mıdır? 

• İlköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin eleştirel düşünme düzeyleri ile cinsiyet arasında 

anlamlı bir farklılık var mıdır? 

• İlköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin eleştirel düşünme düzeyleri ile okul türü arasında 

anlamlı bir farklılık var mıdır? 

• İlköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin eleştirel düşünme düzeyleri ile anne eğitim durumu 

arasında anlamlı bir farklılık var mıdır? 

• İlköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin eleştirel düşünme düzeyleri ile baba eğitim durumu 

arasında anlamlı bir farklılık var mıdır? 

• İlköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin eleştirel düşünme düzeyleri ile kardeş sayısı arasında 

anlamlı bir farklılık var mıdır? 

YÖNTEM 

Bu çalışma nicel bir araştırma olup tarama yönteminde gerçekleştirilmiştir. Tarama modelleri, 

geçmişte ya da halen var olan bir durumu olduğu şekilde betimlemeyi amaçlayan araştırma 

yaklaşımlarıdır (Karasar, 2007). Çalışmanın evreni 2009-2010 eğitim öğretim yılında İstanbul ilinde 

öğrenim gören ilköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinden; rastgele örnekleme yoluyla seçilen örneklem 

ise biri özel okul, diğeri devlet okulu olmak üzere toplam 134 öğrenciden oluşmaktadır.  Araştırmada 

kullanılan “Eleştirel Düşünme Ölçeği” Demir (2006) tarafından geliştirilmiş olup; altı beceri alanını 

kapsamaktadır. Ölçekten öz düzenleme becerisini ölçmeye yönelik maddeler çıkarılarak eleştirel 

düşünme becerilerinden beş tanesi (Analiz, Değerlendirme, Çıkarım, Yorumlama ve Açıklama) ele 

alınmıştır. Ölçeğe araştırmacılar tarafından demografik bilgiler formu eklenmiş ve betimsel özellikleri 

belirlemeye yönelik 6 soru sorulmuştur. Verilerin analizinde SPSS paket programı kullanılmış olup; 

eleştirel düşünme düzeyinin sınıf düzeyi, cinsiyet ve okul türüne göre farklılaşıp farklılaşmadığını 

belirlemede bağımsız t testinden yararlanılmıştır. Anne-baba eğitim durumu ve kardeş sayısı 

değişkenlerine göre eleştirel düşünme düzeylerinde farklılık olup olmadığını saptamada ise tek yönlü 

varyans analizi kullanılmıştır. Demir(2006) tarafından geçerlilik ve güvenirlik çalışması yapılmış olan 

ölçeğin güvenirlik katsayısı croanbach α=.836 olarak bulunmuştur.  
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BULGULAR 

Bu bölümde ilköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin eleştirel düşünme beceri düzeyleri tespit 

edilmiş ve uygulanan ölçeklerle elde edilen veriler üzerinde gerekli istatistiksel işlemler yapılarak 

tablolaştırılmıştır.  

Tablo 1. İlköğretim Dördüncü ve Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Düzeyleri 

 

Eleştirel 

Düşünme 

Beceri Alanı 

Eleştirel Düşünme 

Beceri Alanı 

Düzeyleri 

4. Sınıf 5. Sınıf 

 

f 

 

%  

 

X  

 

S 

 

f 

 

%  

 

X  

 

S 

Analiz Düşük Düzey 0 ,0 6,45 1,31 3 4,2 6,20 1,53 

Orta Düzey 13 21 36 49,9 

 Üst Düzey 21 79,1 33 45,9 

Değerlendirme Düşük Düzey 6 9,7 6,29 2,06 2 2,8 6,33 1,59 

Orta Düzey 27 43,5 36 50 

 Üst Düzey 29 46,8 34 47,2 

Çıkarım Düşük Düzey 3 4,8 5,67 1,63 2 2,8 5,65 2,06 

Orta Düzey 26 41,9 35 48,6 

 Üst Düzey 33 53,2 35 48,6 

Yorumlama Düşük Düzey 11 17,7 5,40 2,12 3 4,2 6,40 1,39 

Orta Düzey 30 48,4 33 43,1 

 Üst Düzey 21 33,8 38 52,4 

Açıklama Düşük Düzey 11 17,7 5,70 2,10 11 12,5 6,29 1,90 

Orta Düzey 28 45,6 42 58,3 

 Üst Düzey 23 37,1 21 29,2 

 

 

Tablo 1 incelendiğinde analiz ve çıkarım beceri alanlarında 4. sınıfların, 5. sınıflardan daha 

yüksek bir aritmetik ortalamaya sahip oldukları görülmüştür. Diğer üç beceri alanında( değerlendirme, 

yorumlama ve açıklama) da 5. sınıfların aritmetik ortalamalarının daha yüksek olduğu gözlenmiştir. 4. 

sınıf öğrencilerinin analiz ve çıkarım beceri alanlarında üst düzeyde en yüksek frekansa, diğer beceri 

alanlarında ise orta düzeyde frekansa sahip olduğu tespit edilirken, 5. sınıflarda ise sadece yorumlama 

beceri alanında üst düzey frekans gözlenmiş, öğrencilerin diğer alanlarda orta düzeyde oldukları 

belirlenmiştir.         
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Tablo 2. İlköğretim Dördüncü ve Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Düzeylerinin 

Öğrencilerin Sınıf Düzeyine Göre t-Testi Sonuçları 

 

Eleştirel 

Düşünme 

Beceri Alanı 

Sınıf  

Düzeyi 

N   Χ   S    t   sd     p 

Analiz 4. Sınıf 62 6,45 1,31 ,97 132 ,331 

5. Sınıf 72 6,20 1,53 

Değerlendirme 4. Sınıf 62 6,29 2,06 -,13 132 ,892 

5. Sınıf 72 6,33 1,59 

Çıkarım 4. Sınıf 62 5,67 1,63 ,52 132 ,602 

5. Sınıf 72 5,65 2,06 

Yorumlama 4. Sınıf 62 5,40 2,12 -3,44 132 ,031 

5. Sınıf 72 6,40 1,39 

Açıklama 4. Sınıf 62 5,70 2,10 -1,67 132 0,96 

5. Sınıf 72 6,29 1,90 

 

Yapılan t testi sonuçlarına göre öğrencilerin sınıf düzeyleriyle eleştirel düşünme beceri 

düzeylerine bakıldığında, yalnızca yorumlama becerisinde p<0.5 düzeyinde 5. sınıf öğrencileri lehine 

anlamlı bir farklılığın olduğu gözlenmiştir. Bu farkın 5. sınıf öğrencilerinin olgunlaşma ve hazır 

bulunuşluk düzeylerinden kaynaklandığı söylenebilir. 

 

Tablo 3. İlköğretim Dördüncü ve Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Düzeylerinin 

Öğrencilerin Cinsiyetine Göre t-Testi Sonuçları 

 
 

Eleştirel 

Düşünme 

Beceri Alanı 

 

Cinsiyet 

 

N Χ S t sd p 

Analiz Kız 68 6,19 1,57 -1,63 132 ,290 

Erkek 66 6,45 1,27 

Değerlendirme Kız 68 6,23 1,79 -,50 132 ,616 

Erkek 66 6,39 1,85 

Çıkarım Kız 68 5,60 1,72 ,04 132 ,966 

Erkek 66 5,59 1,56 

Yorumlama Kız 68 6,32 1,75 2,29 132 ,023 

Erkek 66 5,60 1,86 

Açıklama Kız 68 6,41 2,01 2,30 132 ,023 

Erkek 66 5,62 1,95 
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t testi sonucu incelendiğinde ilköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin eleştirel düşünme beceri 

düzeyleri cinsiyete göre karşılaştırıldığında yorumlama ve açıklama alanlarında p<.05 düzeyinde kız 

öğrencilerin lehine anlamlı bir farklılığın olduğu görülmüştür. Bu farkın kız öğrencilerin olaylara 

farklı açıdan bakabilme özelliklerinden ve derse karşı daha ilgili olmalarından kaynaklandığı 

söylenebilir. 

Tablo 4. İlköğretim Dördüncü ve Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Düzeylerinin 

Öğrenim Gördükleri Okul Türüne Göre Bağımsız t-Testi Sonuçları 

Eleştirel 
Düşünme 
Beceri Alanı 

Okul 
Türü 

 
 
 

4. Sınıf  5. Sınıf 

N Χ S t Sd  p N Χ S t sd p 

Analiz Özel 29 7,24 ,95 5,34 60 ,000 25 7,08 ,99 4,38 70 .000 
Devlet 33 5,75 1,19 47 5,74 1,58 

Değerlendirme Özel 29 7,41 1,91 4,63 60 ,000 25 6,68 1,57 1,35 70 ,180 
Devlet 33 5,30 1,66 47 6,14 1,58 

Çıkarım Özel 29 6,62 1,34 5,02 60 ,000 25 6,04 1,81 1,94 70 ,056 
Devlet 33 4,84 1,41 47 5,25 1,52 

Yorumlama Özel 29 6,68 1,51 5,41 60 ,000 25 6,92 1,22 2,09 70 ,039 
Devlet 33 4,27 1,94 47 6,21 1,42 

Açıklama Özel 29 6,75 1,80 4,13 60 ,000 25 6,72 1,94 1,39 70 ,167 
Devlet 33 4,78 1,93 47 6,06 1,86 

Okul türlerine göre eleştirel düşünme beceri alanlarına bakıldığında 4. ve 5. sınıf 

öğrencilerinin eleştirel düşünme puanları kendi aralarında karşılaştırılmış olup, 4. sınıflarda tüm beceri 

alanlarında, 5. sınıflarda ise analiz ve yorumlama beceri alanlarında anlamlı farklılığa rastlanmış ve 4. 

sınıflardaki farklılığın özel okul lehine, 5. sınıflardaki farklılığın ise devlet okulu lehine olduğu 

görülmüştür. Bu sonuçtan hareketle meydana gelen farkın öğretimin niteliğinden kaynaklandığı 

söylenebilir.  

Tablo 5. İlköğretim Dördüncü ve Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Düzeylerinin 

Öğrencilerin Anne Eğitim Durumlarına Göre Varyans Analizi Sonuçları 

Anne Eğitim 
Durumu 

Hiç Okula 
Gitmemiş(H) 
N=7 

İlkokul(İ) 
N=34 

Ortaokul(O) 
N=15 

   Lise(L) 
   N=43 
 

Üniversite(Ü) 
N=35 

   

Eleştirel 
Düşünme 
Beceri Alanı X S X  S X  S X S X  S 

 
 
F 

 
 
sd 

 
 
p 

 
Fark 
(Tukey) 

Analiz 5,28 1,97 
 

5,38 1,25 
 

5,33 
 

1,17 
 

6,72 
 

1,22 
 

7,37 ,77 17,71 129 ,000 Ü-İ,L-H Ü-
İ, L-İ, Ü-O, 
L-O 

Değerlendirme 6,00 
 

,81 
 

5,38 
 

1,45 
 

5,40 
 

1,88 
 

6,76 
 

1,99 
 

7,11 1,49 6,50 129 ,000 Ü-İ, L-İ, Ü-
O 

Çıkarım 5,42 
 

1,98 
 

4,50 
 

1,30 
 

4,73 
 

1,16 
 

6,27 
 

1,41 
 

6,22 1,62 10,15 129 ,000 Ü-İ, L-İ, Ü-
O, L-O 

Yorumlama 5,00 
 

2,00 
 

5,00 
 

1,77 
 

5,60 
 

1,84 
 

6,16 
 

1,82 
 

7,02 1,24 7,12 129 ,000 Ü-H, Ü-İ, 
L-İ 

Açıklama 5,28 
 

1,25 
 

4,76 
 

1,67 
 

5,66 
 

2,52 
 

6,48 
 

1,53 
 

6,97 2,10 7,34 129 ,000 L-İ, Ü-İ 
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Yapılan varyans analizi sonucunda, ilköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin eleştirel düşünme 

beceri alanlarına yönelik puanları ile anne eğitim durumu arasında yapılan karşılaştırmada tüm beceri 

alanlarında anlamlı bir farklılığın olduğu görülmüştür. Tukey testiyle, tüm beceri alanlarında eğitim 

durumu üniversite ve lise olan annelerin çocuklarının eleştirel düşünme becerilerinin; ortaokul, ilkokul 

ve eğitim görmemiş annelerin çocuklarına göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuca göre 

eğitimli annelerin çocuklarını yetiştirme biçimlerinin, çocukların eleştirel düşünme becerilerini 

kazanmalarında etkili olduğu söylenebilir. 
 

Tablo 6. İlköğretim Dördüncü ve Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Düzeylerinin 

Öğrencilerin Baba Eğitim Durumlarına Göre Varyans Analizi Sonuçları 

 

Baba Eğitim 
Durumu 

Hiç Okula 
Gitmemiş(H) 
N=4 

İlkokul(İ) 
N=22 

Ortaokul(O) 
N=18 

   Lise(L) 
   N=39 

Üniversite(Ü) 
N=51 

   

Eleştirel 
Düşünme 
Beceri Alanı X S X  S X  S X S X  S 

 
 
F 

 
 
sd 

 
 
p 

 
Fark 
(Tukey) 

Analiz 6,00 
 

,81 
 

5,86 
 

1,32 
 

5,22 
 

1,35 
 

5,92 
 

1,42 
 

7,23 1,42 
 

12,20 129 ,000 Ü-İ, Ü-
O,Ü-L 

Değerlendirme 6,50 
 

,57 
 

5,59 
 

1,79 
 

4,94 
 

1,39 
 

6,35 
 

1,63 
 

7,05 1,81 6,48 129 ,000 Ü-H, L-O, 
Ü-O, Ü-İ 

Çıkarım 5,25 
 

2,50 4,95 1,21 
 

4,55 
 

,92 
 

5,51 
 

1,58 6,33 1,69 6,06 129 ,000 Ü-İ, Ü-O, 
İ-Ü, O-Ü 

Yorumlama 5,25 
 

2,21 
 

4,68 
 

1,91 5,00 
 

1,84 
 

6,33 
 

1,62 
 

6,64 1,52 7,40 129 ,000 L-İ, Ü-İ, L-
O, Ü-O 

Açıklama 5,25 1,50 
 

4,50 
 

1,81 
 

4,94 
 

1,73 
 

6,56 
 

1,72 
 

6,70 1,95 8,19 129 ,000 L-O, Ü-O, 
L-İ, Ü-İ 

 

Tablo 6’da yer alan sonuçlara bakıldığında ilköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin eleştirel 

düşünme beceri düzeyi ile baba eğitim durumu arasında tüm beceri alanlarında anlamlı bir farklılığın 

olduğu görülmüştür. Yapılan Tukey testiyle, bu farklılığın eğitim durumu üniversite ve lise olan 

babaların çocuklarının lehine olduğu tespit edilmiştir. Burada çıkan sonuç anne eğitim durumu ile 

eleştirel düşünme beceri düzeyi arasında çıkan sonuç ile örtüşmekte olup, eğitimli babaların çocukları 

yetiştirme tarzının eleştirel düşünme becerilerinin gelişiminde etkili olduğu söylenebilir.  
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Tablo 6. İlköğretim Dördüncü ve Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Düzeylerinin 

Öğrencilerin Kardeş Sayılarına Göre Varyans Analizi Sonuçları 

 

Kardeş Sayısı 0 1 2 3 4 ve üstü    

Eleştirel 
Düşünme 
Beceri Alanı X S X  S X  S X S X  S 

 
 
F 

 
 
sd 

 
 
p 

 
Fark 
(Tukey) 

Analiz 6,52 
 

1,46 6,58 
 

1,29 5,55 ,99 
 

5,00 
 

2,39 6,50 ,577 4,29 129 ,003 0-3, 1-2, 
1-3 

Değerlendirme 6,76 
 

1,82 
 

6,41 
 

1,66 
 

5,75 
 

1,99 
 

5,37 
 

1,92 
 

5,50 2,51 1,82 129 ,128 - 

Çıkarım 5,97 1,58 5,85 
 

1,62 
 

4,70 1,55 
 

4,25 
 

1,38 
 

5,25 ,50 4,06 129 ,004 0-2, 0-3, 
1-2 

Yorumlama 6,14 
 

1,55 
 

6,47 1,55 
 

5,05 
 

2,03 
 

4,62 2,06 
 

3,25 2,50 6,88 129 ,004 0-4 ve 
üzeri, 1-
2, 1-3, 1-
4 ve üzeri 

Açıklama 6,32 
 

2,05 
 

6,36 
 

1,90 
 

5,20 
 

2,11 
 

4,87 1,45 
 

4,00 1,41 3,40 129 ,011 1-0, 2,3, 
4 ve üzeri 

 

Tablo 7’deki sonuçlara bakıldığında, ilköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin eleştirel düşünme 

becerileri ile kardeş sayıları arasında analiz, çıkarım, yorumlama ve açıklama alanlarında negatif 

yönde anlamlı bir farklılığın olduğu görülmüştür. Tukey testi sonuçlarına göre kardeş sayısı arttıkça 

eleştirel düşünme puanlarının düştüğü tespit edilmiştir. Bu sonucun nedeni ebeveynlerin her bir 

çocuğa ayırdığı zamanın bölünmesine ve ailedeki birey sayısı fazlalaştıkça kurulan iletişimin 

azalmasına bağlanabilir.  

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

 Araştırmanın bulguları incelendiğinde, ilköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin eleştirel 

düşünme puanlarının tüm değişkenlere göre en az bir beceri alanında farklılaştığı görülmektedir. 5. 

sınıfların eleştirel düşünme becerilerinin yüksek olması, Kahraman (2008)’ın çalışmasını destekler 

niteliktedir.  

Yapılan çalışmada açıklama ve yorumlama alanlarında kız öğrencilerin eleştirel düşünme 

beceri düzeylerinin erkek öğrencilere göre yüksek olduğu görülmektedir. Demir (2006) ilköğretim 4. 

ve 5. sınıf öğrencileriyle yaptığı çalışmada, eleştirel düşünme alanlarından üçünde (yorumlama, 

açıklama ve öz düzenleme)  cinsiyet değişkenine göre kız öğrencilerin lehine anlamlı bir farklılık 

olduğunu tespit etmiş,  altı eleştirel düşünme beceri alanının üçünde (analiz, değerlendirme ve 

çıkarım) anlamlı bir farklılık olmadığını belirlemiştir. 

Okul türlerine göre yapılan karşılaştırmada ise, 4. sınıflar arasında tüm beceri alanlarında, 5. 

sınıflarda ise iki beceri alanında (analiz ve yorumlama) özel okul lehine anlamlı bir farklılık 

görülmüştür. Yine Cheung (2001) tarafından yapılan bir çalışmada sosyoekonomik yapının 

öğrencilerin akademik başarıları ve eleştirel düşünmelerine dolaylı olarak etki yaptığı ortaya 
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konulmaktadır. Bu çalışmaya göre burjuva ya da üst sınıf ailelerden gelen öğrenciler, düşük sınıflı 

ailelerden gelen öğrencilere göre eleştirel düşünmede daha iyidirler (Mirioğlu, 2002: 73; Demir, 

2006). Sosyoekonomik düzeye bağlı olarak okul türleri değerlendirildiğinde, Kahraman (2008)’ın 

yaptığı araştırmada ilköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin eleştirel düşünme beceri düzeylerinin 

okulun sosyoekonomik durumuna göre .01 düzeyinde üst sosyoekonomik düzey okullarda öğrenim 

gören öğrenciler lehine anlamlı bir farklılık gösterdiği tespit edilmiş, üst sosyoekonomik düzey 

okullarında öğrenim gören öğrencilerin eleştirel düşünme düzeyleri, alt sosyoekonomik düzeydeki 

okullarda öğrenimine devam eden öğrencilere göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Ayrıca Demir 

(2006)’in çalışmasında beşinci sınıf öğrencilerinin altı eleştirel düşünme beceri alanının birinde 

(yorumlama) devlet okulu öğrencilerinin lehine anlamlı bir farklılık görülürken diğer beş beceri 

alanında (analiz, değerlendirme, çıkarım, açıklama ve öz düzenleme) anlamlı bir farklılık olmadığı 

tespit edilmiştir.  

Ebeveynlerin eğitim durumlarında ise eğitim durumu yüksek olanlar lehine anlamlı bir 

farklılık görülmüş olup, kardeş sayısı değişkeninde ise negatif yönde anlamlı farklılığın olduğu tespit 

edilmiştir. Kahraman (2008)’ın araştırmasında da benzer sonuçlar elde edildiği görülmektedir. 

Araştırma bulgularından hareketle şu önerilere yer verilebilir: 

• İlköğretimin alt sınıflarından itibaren öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerini geliştirecek 

etkinliklere yer verilmelidir. 

• Özel okullarda eleştirel düşünme becerilerini geliştirmeyi sağlayan imkânlar devlet okullarına 

da sunulmalıdır. 

• Çocuk sayısı fazla olan ebeveynler aile içi iletişime önem vermeli ve çocuklarına yeteri kadar 

zaman ayırabilmelidir.  
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BİLGİ TOPLUMU EĞİTİM PROGRAMLARI  

EDUCATION PROGRAMS IN THE INFORMATION SOCIETY  
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Süleyman Demirel Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü, ISBÖLÜMA 
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ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, bilgi toplumunda eğitim programlarının gelişim ve değişim sürecini 

incelemektir. Çalışmada, bilgi toplumu ve özellikleri, eğitim programları ile ilgili görüşler analiz 

edilmiş, bilgi toplumundaki gelişme ve değişmelerin, eğitim programlarını nasıl etkilediği 

belirlenmeye çalışılmıştır. Ayrıca eğitim programı öğeleri doğrultusunda, bilgi toplumunda eğitim 

programlarının değişimi üzerinde durulmuş, yeni görüş ve eğilimler tartışmaya açılmış ve bilgi 

toplumunda eğitim programları değişimi değerlendirilmeye çalışılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Bilgi Toplumu, Eğitim, Eğitim Programları 

 
ABSTRACT 

The aim of this study is to analyze the improvement and variation process of education 

programs in information society. Through the analysis of different opinions on education programs, 

information society and the characteristics of information society, we tried to find out how the 

improvement and variation in information society affect education programs. Moreover, in accordance 

with the elements of education program, we focused on the variation of education programs in 

information society and we set new views and trends for discussion. We tried to evaluate the variation 

of education programs in information society. 

Key words: Information Society, Education, Education Programs. 

 

1. GİRİŞ 

 

İnsanlığı etkileyen en önemli değişkenlerden biri sanayi devrimi olurken, diğeri de bilgi 

toplumu olmuştur. Bilgi toplumunu karakterize eden en önemli unsur bilgi ve özellikle de bilimsel 

bilgidir. Sanayi devrimi ile başlayan hızlı değişim ve gelişim, bilgi toplumu ya da bu toplumun çağı 

olan bilgi çağında da artan bir hızla sürmektedir. Artan bu değişim, toplumu ve bu toplumun insanını 

değiştirmektedir. Değişen insan, toplumunda sağlıklı ve mutlu bir birey olarak yaşamını 

sürdürebilmek için o toplumun özelliklerini kazanmalıdır. Bilgi toplumunun temel özelliği bilgi ve 

mailto:ozkanhh@tef.sdu.edu.tr
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özellikle de bilimsel bilgidir. Bu çağın insanı da bilgiyi yaşamının etkin bir öğesi olarak kullanma bilgi 

ve becerisine sahip olmalıdır. 

Bilgi toplumunun; bilginin üretimi için temel kaynak olduğu, bilgi üretimi ve iletiminin 

yaygınlaştığı, bilgi üretimi ve dağıtımında çalışanların çoğunlukta olduğu, sürekli öğrenme yoluyla 

değişme ve gelişmenin kaçınılmaz hale geldiği, yeni toplumsal ve ekonomik örgütlenme dönemini 

işaret ettiği ileri sürülmektedir (Öğüt, 2003). Bilgi çağı, öğrenmeyi herkes için mümkün kılan yeni 

eğitim teknolojilerinin gelişmesini sağlamaktadır  (Reddi, 1991).  Ekonomik, siyasal, toplumsal ve 

kültürel alanlarda ve ilişkilerde köklü değişimlere neden olmaktadır (Kaplan, 1991).  Buna göre 

toplumlar, yeryüzünde olup bitenlerden giderek daha çok haberdar olmakta, birbirlerinin eylem ve 

deneyimlerinden daha çok etkilenmekte, bunları paylaşmakta ve yaymaktadırlar. Bu etkileşim, toplum 

düzenlerini beklenilenden daha hızlı ve daha çok etkilemekte, toplumun temel özelliklerine göre 

yaşamlarını organize edemeyen toplumlar, önemli toplumsal sorunlarla karşılaşmaktadır. Bu 

sorunların başında da eğitilmiş insan gücü sorunu ön plandadır. 

Toplumları derinden etkileyen her gelişim döneminde, her toplum eğitilmiş insan gücüne daha 

fazla önem vermiş, insanına toplumunun ihtiyaç duyduğu nitelikleri kazandıracak eğitim sistemlerini 

düzenlemiştir. Eğitim sistemlerinin amacına ulaşmasını sağlamada da eğitim programlarını geliştirme 

çabalarına yoğunlaşmışlardır. Eğitim programları, toplumun ihtiyaç duyduğu insanları yetiştirecek en 

önemli faaliyet planları olmuş ve her toplum kendine özgü eğitim programları geliştirmiştir. 

Bu çalışmada, öncelikle bilgi toplumu ele alınarak tanımı, özellikleri, bilgi toplumu insanında 

bulunması gereken temel nitelikler ve bilgi toplumu eğitimi incelenecektir. Daha sonra bilgi 

toplumunun, eğitim programlarını temel öğeleri doğrultusunda nasıl etkileyeceği ve değerlendirmeleri 

üzerinde durulacaktır. 

 

2. YÖNTEM 

 

Bu araştırma,  tarama modelinde bir araştırmadır. Tarama modeli, geçmişte ya da halen var olan bir 

durumu var olduğu şekli ile betimlemektir. Araştırmaya konu olan olay, birey veya nesne kendi 

koşulları içinde ve olduğu gibi tanımlanmaya çalışılır (Krathwohl, 1993). Bu çalışmada, araştırmayla 

ilgili teorik kaynaklar incelenerek, var olan durumla ilgili tanımlamalar, yorumlamalar ve 

değerlendirmeler yapılmıştır. 

 

3. BİLGİ TOPLUMU VE ÖZELLİKLERİ 

 

Toplumlar belirli gelişme kalıplarında gözlenmesine rağmen, her toplum bu süreçleri kendi 

toplumsal sistem ve yapılanmaları içinde farklı içeriklerle yaşamaktadır. Toplumsal gelişim sürecine 

baktığımız zaman, batı gelişimine paralel olarak gelişim gösteren, ilkel toplumdan-tarım toplumuna, 

tarım toplumundan-sanayi toplumuna, sanayi toplumundan-bugünkü toplum yapısına doğru bir 
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gelişim olduğu gözlenmektedir. Bu gelişim sürecinde, sanayi toplumundan sonra tanımlanmaya 

çalışılan bugünkü topluma, bilgi toplumu ya da sanayi ötesi toplum denilmektedir.  

Sanayi toplumu, buhar makinesinin bulunmasının oluşturduğu teknoloji devrimi, ile ortaya 

çıkan sanayi devriminin yarattığı bir toplum iken, bilgi toplumu ise bilgisayar ve bilişim teknolojileri 

ile bilgi devriminin ortaya çıkardığı yeni bir toplum yani sanayi sonrası toplum olarak adlandırılmaya 

çalışılmaktadır. Bu toplum, bilgi ve bilişim teknolojilerinin gelişmesi sonucu ortaya çıkan bilgi 

sektörünün ve nitelikli insan gücünün önem kazandığı, eğitimin sürekliliğinin ön plana çıktığı, 

meydana gelen her yeni değişimin toplumu ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel açıdan etkilediği, 

sanayi toplumu ötesi toplumsal bir gelişim aşaması olarak ele alınmaktadır. 

Bilim ve teknolojideki gelişmelerin meydana getirdiği bilgi patlaması ve bilgi teknolojilerinin 

toplumsal ve ekonomik gelişmeye sundukları imkânlar dikkate alındığında, Toffler’in ‘üçüncü dalga’ 

olarak ele aldığı aşamanın ‘bilgi çağı’, bu dönemin öngördüğü toplumun da “bilgi toplumu” olarak 

adlandırılması uygun görülmektedir (Özden, 2005). Özden'e göre (2005) bilgi toplumu, bilginin 

gerçek sermaye ve zenginlik yaratan başlıca kaynak hâline geldiği bir toplumdur. Bilgi toplumu, 

bilginin temel üretim faktörü olarak değerlendirildiği, bilgi sektöründe etkinlik gösterenlerin, 

çalışanların çoğunluğunu oluşturduğu ve yaşam boyu öğrenmenin kaçınılmaz hale geldiği, bilgi ve 

teknoloji tabanlı bir toplumsal ve ekonomik aşamadır (Öğüt, 2003). 

Sosyolojik bir kavram olarak ortaya çıkan, sanayi toplumundan sonra gelen, “sanayi ötesi 

toplum” olarak da ifade edilen en ileri toplumdur. Bilgi toplumu, sorunlarını bilgi aracılığıyla 

çözebilen toplumdur (Titiz, aktaran: Ergün, 1996). Demek ki, sorunlarının çözümlenmesinde bilimsel 

bilgiyi kullanan toplum, bilgi toplumu haline geliyor. 

Bilgi toplumu ve bu toplumunun temel kavramının ifade ettiği bilgi çağı;  bilginin üretim için 

temel kaynak olduğu, bilgi üretimi ve iletiminin yaygınlaştığı, bilgi üretimi ve dağıtımında çalışanların 

çoğunlukta olduğu, sürekli öğrenme ve bilgilenme yoluyla değişme ve gelişmenin kaçınılmaz hale 

geldiği, yeni toplumsal ve ekonomik örgütlenme dönemini işaret etmektedir (Öğüt, 2003). 

Bilgi toplumu, sanayi devriminden sonra insanlığın etkilendiği ve toplumları şekillendiren en 

önemli olay olarak nitelendirilebilir. Ayrıca, birçok akademik yayında bilgi toplumunun ekonomik, 

siyasal, toplumsal ve kültürel alanlarda ve ilişkilerde köklü değişimlere yol açacağı ileri sürülmektedir 

(Kaplan, 1991). 

Bütün dünyayı kısa zamanda etkisi altına alan ve sanayi toplumundan oldukça farklılaşan bilgi 

toplumunun özelliklerini aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür: 

• Bilgi toplumu bilgi ve insan sermayesine dayanan bir toplumdur. 

• Bilgi toplumunun gelişmesinin başlangıcında yer alan teknolojik araçlar bilgisayarlar 

olmuştur. 

• Bilgi toplumunun itici gücü “beyin gücü”dür 

• Bilgi toplumunda üretime katılım için yüksek öğretim görmüş nitelikli insan gücüne ihtiyaç 

duyulmaktadır. 
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• Bilgi toplumunun üretim biçimi bilgi ve teknoloji üretimine dayalıdır. Bilgi sektörünün ürünü 

olarak bilgisayarlar, elektronik araçlar, robotlar, gelişmiş malzeme teknolojileri gündeme 

gelmektedir. 

• Bilgi toplumu bilgi, bilişim ağları, veri bankalarına dayanmaktadır. Bilgi üretilmekte ve 

anında dünyanın her tarafına yayılmaktadır. 

• Sanayi toplumundaki genel eğitimin yerini bilgi toplumunda bireyselleştirilmiş ve sürekli 

eğitim almaktadır. 

• Bilgi toplumu bilgi sektörüne dayanmaktadır. Çünkü sanayi toplumunun tarım, sanayi ve 

hizmetler sektörünün yanına dördüncü ve en önemli sektörü yani bilgi sektörünü getirmiştir. 

• Bilgi toplumu sınırsız bir bilgi kaynağına dayanmaktadır. Bilgi sürekli artmakta ve artan 

verimler özelliği de içermektedir. 

• Bilgi toplumunda daha katılımcı bir demokrasinin söz konusu olacağı düşünülmektedir. 

Özellikle, bilim ve teknolojinin gelişmesine bağlı olarak “tele-demokrasi” denen değişimin 

yaşanacağı tahmin edilmektedir. 

• Bilgi toplumunun temel bilgisi, kuantum elektroniği, moleküler biyoloji ve çevresel bilimler 

gibi bilgi alanlarına dayanmaktadır. 

Bilgi toplumunun yukarıdaki özellikleri dikkate alındığında, gelişen bilim ve teknolojiyle 

birlikte hızla gelişen bilgi teknolojileri, bu değişmelere ayak uydurabilecek bir toplum yapısını 

gerektirmektedir. Bu yapıyı oluşturacak temel değişkenler temelde sosyal ve ekonomik değişkenler ise 

de bilgi toplumun tüm karar birimleri ve kurumlarının yapısını değiştirecektir. Bu yapı içerisinde 

eğitim sürecinin değişmemesi ise düşünülemez. 

 

4. BİLGİ TOPLUMU VE EĞİTİM 

 

Toplumların gelişim evrelerini ele aldığımızda, her toplum ve çağın kendine özgü bir bilgi 

sisteminin olduğunu söyleyebiliriz. Tarım toplumu, tarım kültür ve bilgisine, sanayi toplumu makine 

ve elektrik motoru bilgi sistemine, din toplumu, dini bilgiye, bilgi toplumu ise makine ve motorlardan 

başka özellikle kitle iletişim teknolojisine ve bilgisayar bilgi sistemine vb dayanmaktadır.  Buna 

toplumların yaşam metodolojisi ya da bilgi sistemleri diyebiliriz. Bu tutarlı bilgi sistemleri, yöneten 

sosyal sistemleri kontrol altında tutmuş ve bu bilgi sistemlerine göre yapılanmalarını sağlamıştır. 

Toplumların değer verdiği bilgi sistemleri değişince, bireyden-topluma, toplumdan bireye, aile 

kurumundan-diğer sosyal kurumlara, yönetimden-ekonomiye ve eğitim sistemine, tüm sistemler yeni 

bilgi sistemine göre düzenlenmektedir. 

20. Yüzyılın ortalarında başlayan, özellikle son çeyreğinde yoğunlaşan değişmeler, ekonomik, 

sosyal, siyasal ve kültürel alanlarda değişmeyi zorunlu kılmaktadır. Bu değişmeyi sağlayan temel yapı, 

bilgi toplumunun temel yapısını oluşturan bilgi ve özellikle de bilimsel bilgidir. Bu bilgi sistemi her 
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alanda olduğu gibi eğitimi de önemli ölçüde etkilemekte ve değiştirmektedir. Son yıllarda gelişmiş ve 

gelişmekte olan ülkelerin çoğu, eğitim sistemlerini geliştirmek amacıyla birçok yenilikler yapmıştır. 

Bu yenilikler, sistem düzeyinde reformları, modern kurumlar oluşturma çabalarını, modern öğretim 

araç ve gereçlerin sağlanmasını, öğretmenlerin mesleki bilgi ve beceri düzeylerinin yükseltilmesini ve 

okul yönetiminde yenilikler yoluyla öğretme-öğrenme sürecini geliştirmeye yönelik değişik politika ve 

uygulamaları kapsamaktadır (Karip, 1996). 

Her toplumda, toplumun bilgisine sahip olanlar, toplumlara şekil vermiş ve düzenlemişlerdir. 

Bunu yapabilmek için de eğitim sistemlerini düzenlemişler, eğitim kurumları aracılığıyla toplumu 

yeniden düzenleyerek,  bu bilginin öğretimini gerçekleştirmişlerdir. Bilginin öğretimini sağlamada da 

farklı eğitim programları ve yaklaşımları uygulamaya koymuşlardır.  

Her toplum, kendine özgü bilgi sistemine sahip olmasına rağmen bilgi toplumu kavramı 

sadece sanayi toplumundan sonra ortaya çıkan topluma verilmiştir. Sanayi toplumu, sanayi ve 

sanayide üretilen her türlü mal üzerine dayanıyor, üretilen mallarda pazarlanıyordu.  Oysa bilgi 

toplumunda önemli olan bilgi ve özellikle de bilimsel bilgi olmuştur. Sanayi toplumunun metasının 

yerini bilgi almış, bilgiye sahip olan toplumlar, bu çağın gücünü elinde bulundurmayı başarmışlardır. 

Bu bilgiye sahip olmak için de, öncelikle bilgiyi üretmek, işlemek, saklamak, pazarlamak gibi 

faaliyetler önem kazanmıştır. Önem kazanan bu faaliyetleri, etkinlikle gerçekleştirebilmek için bilim 

ve teknolojiye, öncelikle de bilişim teknolojilerine, araştırma-incelemeye, eğitim yoluyla önemli 

yatırımlar yapmışlardır.  

Her birey öğrenebilir. Önemli olan bireyin öğrenmesi değil etkili öğrenmeyi 

gerçekleştirebilmesidir. İçinde bulunduğumuz çağı düşündüğümüzde, var olan bilgi bütünlerini tanımak, 

ezberlemek, depolamak ve bu bilgileri kullanmak, çağımız toplumu için uygun bir öğrenme biçimi değildir. 

Çağımızın bilgi yoğunluklu toplumunda, bu bilgiyi nasıl öğrendiğimizin üzerinde yoğunlaşmak önemli 

olmalıdır. Eski çağ toplumlarında olduğu gibi mevcut bilgiye sahip olmanın ötesinde, özellikle de bu 

bilginin üretilmesi için “öğrenmenin öğrenilmesi” üzerinde önemle durulmalıdır. Özdemir’in (2000), 

“geleneksel anlamda, belli bir bilgi stokuna erişmiş insanın yerini, bilgiyi elde etme yöntemlerini bilen 

insan alacaktır”, Toffler’in, “Geleceğin cahili, okumayan değil, nasıl öğreneceğini bilmeyen kişi 

olacaktır” (aktaran: Boydak, 2001) sözleri, geleceğin toplumunun en önemli özelliğinin bilgi,  bu 

toplumun insanının en önemli özelliğinin de bu bilgiyi nasıl öğreneceğini bilmek, olacaktır. Bu da 

“öğrenmenin öğrenilmesi” nin önemini vurgulamaktadır.  

Aytaç, sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş açısından eğitim sürecindeki değişimi, 

aşağıdaki tablodaki gibi özet bilgiler halinde ifade etmektedir. 
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Tablo 1: Değişen Eğitim Modeli 

 

Ölçütler Sanayi Toplumu Eğitim Modeli Bilgi Toplumu Eğitim Modeli 

Öğretmenin Rolü Her şeyi bilen öğretmen, bilgi 

aktarıcı, alanında uzman 

Yönlendirici, yol gösterici 

öğretmen 

Öğrencinin Rolü Dinleyici, edilgen, bireysel çalışma Aktif, işbirliğine dayalı takım 

çalışması 

Yöneticinin Rolü Yönetim lideri Öğretim-yönetim lideri 

Öğrenme Yöntemi Sınıfta öğrenme Kişisel araştırma 

Öğrenme Şekli Bireysel çalışmayla öğrenme Takım çalışmasıyla öğrenme 

Eğitim Programları Standart eğitim programları Değişken eğitim programları 

Çalışan Geliştirme Hizmet-içi eğitim Örgütsel öğrenme 

Başarı Ölçütü Ezberlenmiş bilgi aktarımının esas 

alınması 

Kavramları çok boyutlu olarak 

tanımlayabilme 

(Aytaç, 1999) 

 

Bilgi toplumunda “öğrenmenin öğrenilmesi” kavramı, “öğrenen birey” kavramını 

nitelendirmektedir.  Öğrenen birey yaratıcı, sorgulayıcı, düşünen ve üretebilen insan özelliklerini ifade 

eder. Öğrenen bireyin yetiştirilebilmesi, eğitim kurumlarının bilgi toplumundaki rolünü değiştirmiştir. 

Bilgi toplumunun eğitimi; bilim dünyasının verilerini anlayan, yorumlayan, kullanan, yenilerini ortaya 

koyan, problem çözme yeteneği kazanmış,  yaratıcı ve yenilikçi insanlar yetiştirmeyi temel amaç 

edinmiş bir eğitimdir. Birey, nasıl öğreneceğini bilirse, kendisi için gerekli bilgilere en uygun 

yollardan ulaşabilir (Çalık ve Sezgin, 2005). Bilgi toplumuyla birlikte oluşan anlayışta, eğitimde 

ezberciliğin içi boşalmış, ezbercilik anlamsız ve faydasız bir uğraş haline gelmiştir. Bilimsel bilgi, 

mutlak gerçekliği yansıtmıyorsa, ezberletilmesinin bir anlamı yoktur (Özden, 2005; Erdoğan, 2005). 

Bilgi toplumunun dinamikleri doğrultusunda değişen yeni toplumsal yapı, toplumsal yaşamın 

geleneksel anlayışlarını, yerleşik kurumların yapı ve içeriklerini değiştirdiği gibi eğitim anlayışını da 

değiştirmiştir. Hesapçıoğlu da bu değişimi, sanayi toplumu eğitimi paradigması ile bilgi toplumu 

eğitimi paradigması şeklinde karşılaştırmış ve aşağıdaki tablodaki gibi özetlemiştir. 
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Tablo 2: Sanayi Toplumu Eğitim Paradigması ile Bilgi Toplumu Eğitim Paradigmasının 

Karşılaştırılması 

 

Sanayi Toplumu Eğitim Paradigması Bilgi Toplumu Eğitim Paradigması 

Sınıflarda yapılan ders Bireysel araştırma 

Pasif özümseme Çıraklık 

Yalnız çalışma Ekiple öğrenme 

Her şeyi bilen öğretmen Rehber olan öğretmen 

Değişmeyen İçerik Hızla değişen esnek içerik 

Homojenlik Çeşitlilik 

(Hesapçıoğlu, 2001) 

 

Tablo 1 ve tablo 2 incelendiğinde; karşılaştırma ölçütlerinde farklılıklar olmasına rağmen; 

bilgi toplumu eğitimi değer yargıları açısından yönetici, öğretmen, öğrenci rollerinde meydana gelen 

değişimin tamamen benzerlik gösterdiği söylenebilir. Öğrencinin öğrenmesi, öğrenme ortamı ve 

yöntemleri dikkate alındığında bireysel araştırma, ekiple öğrenme ve işbirliğine dayalı öğrenme gibi 

aktif öğrenme yaklaşımlarının önem kazandığı ifade edilebilir. Eğitim programları açısından ise sabit, 

standart bir eğitim programı yerine; esnek ve değişken eğitim programları doğrultusunda, hızla 

değişen içeriğin önem kazandığı, değerlendirme ölçütü açısından ise ezberlenmiş bilginin başarı ölçütü 

olarak kabul edilmesi yerine, kavramları çok boyutlu olarak tanıyabilme ve kullanabilme açısından 

değer kazandığını söyleyebiliriz.  Buna göre, bilgi toplumuna geçişte öğrenmede yol gösterici-rehber 

öğretmen, takım çalışması-araştırmaya dayalı öğrenen öğrenci, öğretim-yönetim liderliğine dayalı 

yöneticilik, değişken eğitim programları, örgütsel öğrenme, hızla değişen esnek içerik, eğitimde 

çeşitlilik ve çok boyutlu kavramsal öğrenme gibi ölçütlerin önemli olduğunu söylemek mümkündür. 

Ayrıca, bilgi toplumu ile birlikte eğitim sisteminde, kitle eğitiminden-kişiselleşmiş öğretime, 

tek öğretimden-çoğulcu öğretime, katı programlardan-esnek programlara, öğretmenin program 

başlatma ve yönetmesinden-öğrencinin başlatmasına ve grup planlamasına, bağımlı içerikten-bağımsız 

içeriğe geçiş sağlanmalıdır. Bilgi toplumu eğitimi eğitim yöntemlerinde bireysellik ön plana çıkmalı, 

bireyin kendi yetenek ve potansiyelini keşfetmesini ve ilgi duyduğu alanlara yönelmesini sağlayan, 

esnek programlar geliştirilmeli, grup çalışmaları ve bireysel çalışmalarla, geleceğin kalıcı olmayan 

organizasyonlarına hazırlamalıdır (Genç ve Eryaman, 2007). 

 

 

 

 



II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi  163  
 

II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongre Kitabı 

5. BİLGİ TOPLUMU İNSANININ ÖZELLİKLERİ 

 

Yeni temel bilgi teknolojilerine bağlı olarak gelişen ve nitelikli insan gücü ihtiyacına dayanan, 

hatta daha da önem kazanan bilgi toplumunun temel girdileri, insan ve bilgidir. Bilgi, anlamlı tek 

kaynak olarak benimsenmektedir. Çünkü niteliği önemlidir. Bu nitelik ise bilginin ekonomik ve sosyal 

bir getiriye sahip olmasıyla ifade edilebilir. Bu bilginin oluşumunu sağlayacak ve kullanacak kaynak 

ise insandır. O halde bilgi toplumu insanının, bilgi toplumun temel özelliklerini yansıtacak bir insan 

kaynağı olması beklenir.  Bilgi toplumunun iletişim altyapısının etkin kullanımı için, insan gücü ve 

personel altyapısının oluşturulması eğitimi ve buna bağlı olarak da eğitimle kazandırılacak insan 

özellikleri ön plana çıkacaktır. Bu özelliklere sahip insanlar, bilgi toplumunun değer ve kültürü 

olacaktır. Doğan (1994) bilgi toplumu insanında bulunması gereken özellikleri aşağıdaki gibi 

belirtmektedir. Bilgi toplumu insanı: 

• Açık ve etkili olarak düşünebilmeli ve düşündüklerini yazabilmelidir. 

• Kendisi, yakın çevresi, toplum ve evren hakkında bilgi edinme konusunda eleştirel bir 

anlayışa sahip olmalıdır. 

• Kişinin yaşamındaki tecrübeleri daha geniş bir çerçevede değerlendirebilmelidir. Bilgi 

toplumunun insanı kendi kültür ve toplumunun dışındaki değişmelerden habersiz olmak 

anlamında, “taşralı”,”yerel” ve “içe dönük” olamaz. 

• Ahlak ve maneviyatla ilgili konularda düşünmüş olması gerekir. 

• Herhangi bir bilim konusunda derinliğine bilgiye ulaşması gerekir. Burada kastedilen mesleki 

yeterlilik ile konusunu iyi bilmek arasındaki düzeydir. 

Yukarıdaki maddelere bakıldığında, bilgi toplumu insanının; düşünme ve yazma becerileri 

gelişmiş, bilgi edinme konusunda eleştirel düşünme gücüne sahip, toplumsal ve kültürel 

değişmelerden haberdar ve bunları değerlendirebilen, ahlaki ve manevi olarak anlamları sorgulayan, 

herhangi bir bilim konusunda derinliğine yetişmiş birey özelliklerinin vurgulandığını söyleyebiliriz.  

Bilgi toplumunun temel özellikleri ve belirtilen temel nitelikler doğrultusunda, bu toplumun 

insanının sahip olması gereken temel özellikler, aşağıdaki gibi özetlenebilir. 

• Bilginin birikimli olma niteliği ve yaşam boyu öğrenme nedeniyle sürekli kendini 

geliştirebilme, 

• Açık, yapıcı, yaratıcı, yansıtıcı ve eleştirel olarak düşünebilme ve düşündüklerini ifade 

edebilme, 

• Disiplinler arası çalışma yapabilme bilgi ve becerisine sahip olma, 

• Bilgiyi paylaşma ve işbirliğine yatkın davranış ve zihniyet yapısına sahip olma, 

• Bilgiyi üretme, uygulama ve paylaşma yoluyla her alan ve konuda etkin bir insan olabilme, 

• Bireyci davranma yerine, çevresiyle sürekli etkileşim içinde, ekip ruhuna sahip bir insan olma, 
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• Etkin bir kişiliğin oluşabilmesi için ileri teknolojileri tanıma ve bilgi teknolojilerinden 

etkinlikle yararlanabilme, 

• Herhangi bir alanda derinliğine bilgiye sahip olmanın yanında, diğer disiplin alanlarının 

bilgisine de asgari oranda sahip olabilme, 

• Bilgi toplumu ve bilgi toplumu temel unsurlarının, toplumsal yapıya etkilerini kavrayabilme, 

bilgi, beceri ve yeteneği gibi temel özelliklere sahip olması gerekir. 

 

6. BİLGİ TOPLUMU EĞİTİM PROGRAMLARI 

 

Küreselleşme, enformasyon ve hızlı toplumsal değişmelere bağlı olarak gelişen bilgi ve 

teknolojilerin, eğitim üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu görülmektedir. Bu etkenler, eğitim 

programlarının çeşitlenmesi ve gelişmesine neden olmaktadır. Bunlarla birlikte, eğitim programlarının 

hızlı değişim ve gelişim göstermesinin nedenlerini aşağıdaki gibi özetlemek mümkün olacaktır. Bilgi 

toplumunun gelişimine bağlı olarak: 

• Nitelikli insan gücüne duyulan ihtiyacın daha da artması,  

• Öğrencilerin ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerinin farklılaşması,  

• Birey ve toplum ihtiyaçları arasında ilişki kurulmasının gereği,  

• Bilginin niceliği ve niteliğinin gelişmesi ve yeniden yapılandırılması,  

• Gelişen teknolojinin eğitime etkisi ile Web tabanlı öğrenmenin eğitim sistemine getireceği 

katkı ve sorunlar 

• Bireyselleştirilmiş eğitim ihtiyacının önemi,  

• Yaşam boyu eğitim ve gerekliliği,  

• Bilen ve bildiğini uygulayabilen bireylere duyulan ihtiyaç,  

• Yaratıcı, işbirliği içinde ekip çalışmaları yapabilen ve üretken insanlar yetiştirmenin gereği, 

• Disiplinler arası anahtar becerilerin gelişmesi 

• Yaşantı yoluyla öğrenme eğilimi ve öğrenme yerinin örgün eğitim kurumlarının dışına 

çıkması,  

gibi nedenler eğitim programlarını etkilemekte, eğitim programlarına duyulan ihtiyacı önemli derecede 

artırmaktadır. Bilgi çağında eğitimin görevini etkinlikle yerine getirebilmesi, ulusal ve uluslararası 

düzeyde değer kazanabilmesi, uygulanan eğitim programlarıyla doğru orantılı olacaktır. 

Bilgi toplumu eğitim programı, “çerçeve program” olmalıdır. Katı, sınırları çizilmiş, 

esneklikten yoksun olarak tasarlanmış bir eğitim programı, bilgi toplumu insanında bulunan temel 

nitelikleri kazandırmada yetersiz kalacaktır. Bilgi çağı toplumunun eğitim programlarının; bilim ve 

teknolojideki gelişmelere anında cevap verebilen, bireysel farklılıkları dikkate alan, bireyin farklılaşan 

ilgi ve ihtiyaçları ile toplumsal ihtiyaçları karşılayacak, birey ve toplum ihtiyaçlarını 

ilişkilendirebilecek nitelikte, esnek bir yapıda tasarlanmış olması gerekir. Böyle bir program,  hem 
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öğretmen ve öğrencileri temeldeki öz içeriklere yöneltecek, hem de kültürel gelişim sürecine katılma 

özgürlüğü verecektir (Hesapçıoğlu, 2001) .  

Bilgi toplumu insanı küresel düşünmek zorundadır. Özellikle son yıllarda gündemde olan ve 

eğitilen insan kaynağına önemli katkılar yaptığı kabul edilen, Yaşam Boyu Öğrenme Programı 

(Livelong Learning Programme) çerçevesindeki, Okul Eğitimi (Comenius), Mesleki ve Teknik Eğitim 

(Erasmus) ve Yetişkin Eğitimi (Grundtvıg), Eğitimde Bilişim ve Teknoloji kullanımı (Minerva) ve 

Avrupa Dillerinin Öğrenilmesi (Lingua) gibi programlar, eğitimindeki kaliteyi artırmak, eğitim 

programlarının eşdeğerliğini sağlamak, nitelikli insan gücünü artırmak ve Avrupa boyutunu 

güçlendirmek amacıyla eğitim hareketliliği sağlayan eğitim programları eylemleri olmuştur.  

Nitelikli eğitim, öğrenciye; bilgiye ulaşmayı ve bilgiyi üretmeyi öğretmeli ve kendi alanında 

uluslararası düzeyde rekabet edebilme gücü verebilmelidir. Nitelikli eğitim, eleştirel bakış açısı, 

sorgulama, olayları çok yönlü değerlendirme gibi düşünme yeterliliği, iletişim ve çağdaş teknolojiyi 

etkili kullanma bilgi ve becerisi, araştırma-inceleme yeterliliği, bilgiye ulaşma ve kullanma gücü gibi 

temel niteliklerin kazandırılmasını amaçlamalıdır. Zaten toplumlar,  nitelikli eğitim yoluyla bilgi 

toplumu olabilirler ve küresel süreçteki yerlerini alabilirler. Bilgi toplumunun insanında bulunması 

gereken bu temel nitelikleri kazandırmada, eğitim süreci önemli bir yer tutacaktır. Eğitim sürecinin 

etkililiği, eğitim programlarının çağın ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde düzenlenip işe 

koşulmasıyla mümkündür.  Onun için eğitim programlarının;  amaçlar, içerik, eğitim durumları ve 

sınama durumları öğeleriyle yeniden ele alınıp düzenlenmesi ve uygulamaya konulması, eğitim 

sürecinin etkili olması, bilgi toplumu ve çağına hizmet etmesi açısından önemli olacaktır. 

 

6.1. Bilgi Toplumu Eğitim Programlarının Amaçları 

 

Eğitim programlarının en önemli öğesi eğitim amaçları öğesidir. Amaçlar, yetiştirilmek 

istenen bireylere, eğitim yoluyla kazandırılabilir, davranış değişikliği olarak tanımlanan özelliklerdir. 

Eğitim programları, çağın gerektirdiği nitelikleri kazandırmayı amaçlamaktadır. Eğitim programları 

tasarlanırken içinde yaşanılan çağın, toplumun ve bireyin özellikleri dikkate alınarak tasarlanır. Bu 

özellikler, eğitim programlarının amaç öğesiyle yansıtılabilir. 

Eğitim programlarında yer alacak amaçlar, öğretme-öğrenme faaliyetleri ile ulaşılabilir, 

bireyin ve toplumun ihtiyaçlarını karşılayan, eğitim kurumlarının rolünü ve fonksiyonu belirleyen, 

açık, sade ve anlaşılır özellikler olarak ifade edilmelidir. Ayrıca, programda yer alacak içeriği 

belirlemeyi ve eğitim durumlarını öğrenci yaşantılarına dönüştürmeyi kolaylaştıran, ölçme ve 

değerlendirmeye kaynaklık eden davranış değişiklikleri olarak programa yansıtılmalıdır. 

  Bilgi toplumunun eğitim programları, “öğrenmenin sürekliliği” ilkesine dayalıdır. Bu nedenle 

bireylere, çok şey öğretmek değil, öğrenme kapasitelerini geliştirmek önemlidir (Özden, 2005). 

Modern toplumdan,  bilgi toplumuna dönüşümde meydana gelen değişim,  değişen bireysel ve 

toplumsal gereksinimleri karşılayacak şekilde eğitim programlarının amaçlarına yansıtılmalıdır. Bilgi 
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toplumu eğitim programları;  bilgiyi kullanan ve üreten, yaşam boyu öğrenmeyi kendisine ilke edinen; 

araştıran, kendisini ve çevresini geliştirmeye çalışan, işbirliği yapabilen, yeniliklere açık, yaratıcı, çok 

yönlü ve eleştirel düşünen, etkili iletişim kurabilen, sorunların çözümüne katkıda bulunan bireyler 

yetiştirirlerse amacına hizmet edecektir.  

Ayrıca bilgi çağında, küreselleşmeye bağlı olarak kültürlerarası iletişim büyük bir önem 

kazanmıştır. Kültürlerarası etkili bir iletişim kurabilmek için iletişim becerilerinin geliştirilmesi 

gerekir. Bunun için eğitim programlarında, anadili etkili kullanma becerisi yanında, en azından bir 

yabancı dili kullanma becerisi kazandıracak eğitim amaçlarına yer vermelidir.  Önemli olan bir 

yabancı dili “bülbül gibi şakıyarak” konuşmak olmasa da bir iş ya da mesleği yapabilecek ve etkili bir 

iletişim kurabilecek yabancı dil becerisinin geliştirilmesine imkân vermelidir.  

 

6.2. Bilgi Toplumu Eğitim Programlarının İçeriği  

 

Bir eğitim programının amaçları belirlendikten sonra programın diğer öğelerinin 

belirlenmesine geçilir. Programın amaçları eğitim öğretim faaliyetlerine yön verir ve harekete geçirir. 

Buna göre, programa hangi konuların alınacağı, bu konuları öğrenilmesini sağlayacak öğrenme-

öğretme etkinliklerinin neler olacağı ve sınama durumlarının nasıl yapılacağını belirleyen en önemli 

öğe amaçlardır. Amaçlardan sonra belirlenen program öğesi içeriktir. İçerik, eğitim programının cevap 

aradığı sorulardan,  “ne öğretelim?”  sorusunun cevabıdır. Sönmez (2001) içeriği, hedef davranışları 

kazandıracak şekilde ünite ve konuların düzenlenmesidir, şeklinde tanımlayarak; bir içerik, hedef 

davranışlarla tutarlı, çağdaş, bilimsel, sanatsal ve felsefi bilgi ile donanık, öğrencinin hazır bulunuşluk 

düzeyine uygun, somuttan soyuta, basitten karmaşığa, kolaydan zora, bilinenden bilinmeyene,  kendi 

içinde mantıki olarak tutarlı ve birbirinin ön koşulu olacak şekilde düzenlenmelidir,  şeklinde ele 

almaktadır.  

Eğitim programlarında yer alacak içerik; öğrenciye göre değer kazanan, olayları derinliğine 

anlamayı ve eleştirel düşünmeyi sağlayan, öğrenmenin öğrenilmesini gerçekleştiren, bireyi her 

yönüyle geliştiren, bireyin tüm zekâ alanlarını dikkate alan, etkileşimli bir içerik olma niteliği 

taşımalıdır. Bugün güçlü olmanın belirleyicisi, bilgiyi depolamak değil, onu kullanmak ve ondan yeni 

bilgi üretme kapasitesine sahip olmaktır (Özden, 2005). Bilgi toplumunun temel kaynaklarından 

birinin bilimsel bilgi olduğunu düşünüldüğünde, programın içeriğinin de özellikle bilimsel bilgi 

üretme alt yapısına sahip olması gerekir. Çünkü bilgi toplumunun üretim ve servet aracı makine değil, 

bilimsel bilgiyi üretmek ve pazarlamak olacaktır. 

Geleneksel anlamıyla öğretim, programlarda yer alan bilgiyi ezberlemek, depolamak ve 

özellikle sınavlarda yöneltilen soruları çözmek şeklinde uygulanmakta, düşünen, üreten ve problem 

çözme yeteneğinden yoksun bir birey yetiştirmektedir. Eğitim programlarında yer alacak içeriğin 

düşünme yetenekleri gelişmiş, sahip olduğu bilgiyi kullanan ve uygulamaya koyan, okuduğunu 

anlayarak, anladığını analitik bir yaklaşımla anlatabilen bireyler olarak yetişmesini sağlayan bir içerik 
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olması gerekir. Bilgi toplumunda, etkili bir eğitim programın oluşturulabilmesi amacıyla, sürekli 

eğitim anlayışından hareketle, yaşam boyu öğrenmenin gerçekleşmesi için öğrencilerin, yaşamda 

ihtiyaç duyacağı temel bilgi ve becerilere öncelik verilmelidir. 

 

6.3. Bilgi Toplumu Eğitim Programları Eğitim Durumları 

 

Eğitim programlarında meydana gelen değişimin, bilgi toplumunun dönüşüm ve değişimine 

paralel olarak değişmesi ve birbirini destekleyici yapıda olması gerekir. Bilgi toplumu eğitim 

programında yer alan hedefler ve buna bağlı içerikle birlikte, eğitim durumları da değişmiş olacaktır. 

Amaçlarda belirtilen özellikleri öğrenci davranışına dönüştürecek olan program öğesi, öğretme-

öğrenme süreçleri yani eğitim durumlarıdır. Eğitim durumları, öğrencilere istenilen davranışların 

kazandırılmasını sağlayan eğitim yaşantılarının düzenlenmesidir (Demirel, 2000). Eğitim durumları, 

Bilgi toplumunun bireylerini yetiştirmek için; düşünen, bilgi üreten, öğrenirken sorgulayan, olayları 

basit sebep-sonuç ilişkisinin dışında çok yönlü bir bakışla irdeleyen, yaratıcı, kendisine güvenli 

insanların yetişebileceği eğitim ortamlarının düzenlenmesi gerekmektedir (Oktay, 2001). Eğitim 

durumlarında, öğrencilere istendik davranışların kazandırılması için; amaç, içerik, yöntem ve 

teknikler, araç ve gereçler düzenlenip işe koşularak; ipucu verme, pekiştirme, öğrenci katılımı sağlama 

ve dönüt-düzeltme etkinlikleri gerçekleştirilir (Sönmez,1999). Eğitim durumlarında, öğrenci ve 

öğretim elemanlarının birlikte ve bireysel olarak gerçekleştirecekleri etkinlikler, bilgi toplumu eğitimi 

amaçlarının kazanılmasına hizmet edebildiği oranda değer taşır. Bu nedenle, öğrencileri programın 

merkezinde tutabilmek için hedeflerle tutarlı öğrenci merkezli etkinliklerin seçilip, öğrenci yaşantısına 

dönüştürülmesi gerekecektir. Çünkü öğrenci yaşantılarına dönük etkinlikler öğrenciler için ilginç 

olacaktır. Ayrıca etkileşimli ortamlar, öğrenme ortamlarının çeşitliliğini artırabilecektir.  

Eğitim durumlarının temel öğesi öğrencidir. Öğrenciler, demokratik bir sınıf ortamında yaşam 

boyu kullanacakları bilgilerini oluştururlar. Eğitim durumları öyle düzenlemelidir ki, öğrencileri 

öğrenmeye motive etmeli ve ilginç bir öğrenme ortamında, anlamlı ve keşfederek öğrenmeyi yaşamalı, 

öğrenme ilkelerine uygun olarak öğrenebilmelidir. Eğitim durumları bilginin aktarıldığı bir düzenleme 

olmamalı, öğrenmenin öğrencinin entelektüel etkinlikleriyle sağlandığı, sorgulamaların ve 

araştırmalarının yapıldığı, düşünme, sorun çözme ve öğrenme becerilerinin geliştirildiği bir süreç 

olarak özel bir iletişim biçimi benimsenmelidir. Özellikle bu süreç öğretmen ve öğrencilerin birlikte 

karar verdiği eğitim yaşantıları süreci olmalıdır. 

Eğitim durumlarında, öğrenci; yüksek düzeyde güdülenmeli, anlamlı biçimde öğrenmeli, 

öğrenme amacının önemini kavrayabilmelidir. Öğretmen, öğrenme coşkusuyla öğrenciye örnek 

olmalı, öğrenmeyi zevkli kılmalı, bireysel ihtiyaç ve farklılıkları dikkate almalı ve öğrenci başarısını 

değerlendirmek için uygun teknikler kullanmalıdır (Ediger, 2001). Bilginin yeniden 

kavramsallaşmasına bağlı olarak, Öğretim sürecinde yeni eğitim teknolojileri etkili bir biçimde 

kullanılmalı, bilginin pasif bir biçimde alıcısı değil; öğrenenin kavramları kendisinin yapılandırdığı 
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etkin bir süreç olmalıdır. Bilgi toplumu eğitim anlayışı, öğretmenlerin rolünü bilginin yapılandırıcıları 

ve koruyucuları olarak değiştirmiştir (Bridges, 2000). Çağdaş eğitim anlayışında öğretmen, sorulan 

soruları cevaplayan öğretmen rolünden çıkmış, öğrencilerin kendi kendilerini teşvik eden, danışman, 

rehber konumuna duruma gelmiştir. 

Bilgi toplumunda birey, “öğrenmenin sürekliliği”,  “yaşam boyu öğrenme” ve 

“öğrenmenin öğrenilmesi” gibi kavramlarla; kendisine sunulan bilgiyi alan değil, içinde yaşadığı 

çağın problemlerini etkinlikle çözen, ekip çalışmaları yapabilen, işbirlikli öğrenme gibi aktif öğrenme 

yöntem ve tekniklerini kullanan, çalışmaları üzerinde yaratıcı düşünen ve düşündüğünü ifade edebilen, 

bilgiyi üretme yeteneğini geliştiren ve bunu kullanan bir birey olarak “öğrenen” rolünü yerine 

getirebilmesi için eğitim durumları düzenlemesine ihtiyaç duyacaktır. Bu nedenle, bilgi toplumuyla 

zirve seviyesini yakalayan bilgisayarlar ve etkileşimli teknolojiler, öğretme-öğrenme durumuyla ilgili 

her yeni çalışmayı destekleyici nitelikte kullanılmalıdır. Eğitim durumlarında öğrencilerin yapması 

gereken çalışmaların niteliğini artıran, öğrenci katılımına dayalı etkinliklerinin özendirilmesi, motive 

edilmesi, doyuma ulaşma boyutuna kadar yaptırılmasıdır.  

Bilgisayar teknolojilerinin, oyun kültürüne verdiği önem ve değer de göz önüne alındığında, 

oyun programlarının çekiciliğinin eğitim programlarına da yansıtılması, öğrencinin öğretme-öğrenme 

faaliyetlerine etkin katılımını daha çok sağlayabilecektir. Bunu sağlamanın yolu da eğitim 

durumlarında gerçekleştirilen öğrenme yaşantılarının oyunlaştırılması etkinlikleridir. Bilgi toplumu ve 

teknolojilerinin, eğitim durumlarını daha çok etkilediği düşünüldüğünde, bu çağın teknolojilerinin, 

öğrenme-öğretme süreçlerinde akıllıca-ustaca işe koşulması gerekmektedir. Özellikle bilgisayar 

öğretim yazılımları, alıştırma yazılımları, eğitsel oyun yazılımları, benzetim yazılımları gibi paket 

programlarla eğitim durumları düzenlenmeli, bilgisayar etkileşimli teknolojiler, oluşturmacı bir 

anlayışla öğretim etkinliklerinde zengin yaşantılar sağlayacak şekilde kullanılmalıdır. Teknoloji,  

etkin öğrenme, amaçlı öğrenme, özgün öğrenme ve işbirlikli öğrenme amacıyla işe 

koşulmalıdır (Jonassen and Wilson, 1999). 
Ayrıca, bilgi toplumu eğitim programları öğreneni, sınıfın duvarlarına, kitapların sayfalarına 

hapsetmemeli ve çeşitli öğrenme teknolojilerinden yararlanma yolunu benimsemelidir. Bu yolla, 

derslere ait her tür notun, web ortamlarına verilmesi, CD, VCD ve DVD ye dayalı dijital kaynakların 

kullanılması gibi etkinliklere yer verilmelidir. Eğitim durumları, Öğrencilere, üst düzey bilişsel 

becerilerin kazandırılmasını destekleyebilir (Laurillard, 2002). Bu durum öğrenme özgürlüğü 

oluşturabileceği gibi öğretmen ve öğrenciler arası etkileşimi artırabilecek, öğrenme-öğretmeyi zevkli 

ve eğlenceli hale getirebilecektir. 

Bu noktalar dikkate alındığında, bilgi toplumu eğitim programlarında eğitim durumları, 

geleneksel yaklaşımlardan farklı yaklaşımla düzenlenmelidir. Bu da öğretmeyi merkeze alan 

uygulamalardan, bireyselleştirilmiş öğrenmeyi ön plana çıkartan,  “öğrenmenin sürekliliği”,  “yaşam 
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boyu öğrenme” ve “öğrenmenin öğrenilmesi” gibi uygulamalara doğru bir düzenleme olacaktır. Bu 

düzenlemede temel nokta, oyunlaştırarak öğrenmeye doğru ilerlemelidir. 

 

6.4. Bilgi Toplumu Eğitim Programları Sınama Durumları 

 

 Eğitim programlarının son ve tamamlayıcı öğesi değerlendirmedir. Değerlendirme ile 

programın etkililiğine karar verilir. Programın değerlendirilmesi, genelde programa dayalı eğitim 

kaynaklarını kabul etme, değiştirme ve ortadan kaldırma kararlarının verilebileceği bilgilerini içerir 

(Demirel, 2000). Program değerlendirme, öğretimin değerlendirilmesine dayalıdır. Programın 

değerlendirilmesinde en önemli değişken ise öğrenci başarısıdır. Öğrenci başarılarının sınavlar, 

ödevler, proje çalışmaları, ev ödevleri gibi yollarla izlendiği söylenebilir. Öğrenci başarıları önceden 

geliştirilmiş standart ölçme araçlarıyla ya da başka yollarla belirlenmektedir (Neufeld ve diğerleri, 

1983).  

Geleneksel öğrenci başarısını değerlendirmede, daha çok öğrencilerin ezber bilgilerinin 

ölçülüp değerlendirildiği söylenebilir. Bilgi toplumu öğretim programlarının değerlendirilmesinde, 

ezberlenmiş bilgilerin ölçülmesi yerine, üst düzey bilgi ve becerilerin ölçülmesi ve değerlendirilmesi 

ön planda olmalıdır. Değerlendirme,  üründen çok sürece yönelik olarak yapılmalı, süreç esnasında 

yapılacak çok yönlü değerlendirmeler,  öğrencilere dönüt ve düzeltme imkânı vermelidir. Öğrenci, 

testi geçmek yerine, hem bireysel hem de işbirlikli öğrenme stratejilerini kullanarak, süreç boyunca 

öğrenmeye önem vermelidir.  Öğrencilerin, eğitim programlarında kazandıkları bilgi, beceri ve 

tutumlarının değerlendirilmesinde, bireysel gelişim özellikleri dikkate alınmalı, bireylerden aynı 

düzeyde başarı beklenmemelidir. Çünkü bireylerin, öğrenme hızı, düzeyi ve miktarı farklı olabildiği 

gibi öğrendiklerini performansa ve yeterliliğe dönüştürme kapasitesi de farklı olacaktır. Değerlendirme 

sürecinde belirlenen yanlışlıklar, eksiklikler, kavram yanılgıları ve öğrenme güçlükleri mutlak 

başarısızlık olmak yerine, öğrenciyi başarılı kılacak araç olarak görülmelidir.  

Eğitim sistemimizde öğrenciler sınavlarla değerlendirilmektedir. Sınama araçları; ezberleme, 

genel anlayış, test sorusu çözme gibi yetenekleri geliştirmeye yöneliktir. Bireysel yetenekler, iletişim 

becerileri, ekiple çalışma yeterliliği, sezgi, muhakeme, yaratıcılık ve hayal gücü yetenekleri testlerle 

ölçülememektedir (Özden, 2003). Bilgi toplumu eğitim programları sınama durumları, test dışı 

değerlendirme uygulamalarından farklı olarak; performansa, gelişim dosyalarına dayalı ve gerçek 

(otantik) değerlendirme uygulamalarına yer vermelidir. Değerlendirme; gözlem, öğrenci çalışmaları 

vb. gibi çok çeşitli kaynaklara dayalı olarak yapılmalıdır. Kişisel gelişim dosyaları ile öğrencilerin 

gelişimleri incelenmeli ve öğretim sürecinde bu dosyalardan yararlanılmalıdır. Böyle bir süreçte 

öğretmen, öğrencinin kendisi ve arkadaşları değerlendirmeye katılabilir (Anderson, 1998). Öğretmen, 

ölçme-değerlendirme ölçütlerini öğrencilerle birlikte belirleyebilir (Özden, 2003).  Çağdaş eğitim 

anlayışında, sınama durumlarının belirlenmesinde öğretmen ile öğrencinin işbirliği esastır. Özellikle 

yapılandırmacı bir anlayışta değerlendirmenin temel işlevi öğrencinin öğrenmesine yardımcı olmaktır. 
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Önemli olan ürün değil, süreçtir. Süreç değerlendirilmesinde ezberlenen bilgiler yerine özümsenen 

bilgiler değerlendirilir. Böyle bir değerlendirme anlayışı, öğrenilenleri karşılaştırmak yerine, daha 

etkili öğrenme fırsatlarını da sağlamış olacaktır.  

Bilgi toplumu eğitim programlarının sınama durumlarını belirlemede, gerçekçi 

değerlendirmeler yapabilmek için süreç değerlendirme tekniğinin özüne uygun teknikler olan kavram 

haritaları, bulmacalar, yap-bozlar, Portfolyolar (gelişim dosyaları) gözlem kayıtları, görüşmeler, 

performans değerlendirmeler, proje değerlendirmeler, deneyler gibi tekniklerin kullanılması uygun 

olacaktır. 

 

7. SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda,  birey ve toplumun geleceği; bilgiye ulaşma, 

bilgiyi üretme ve kullanma becerisine bağlı bulunmaktadır. Bilgi, toplum ve bireyin beklentilerine 

cevap verebilmeli, sorunların çözümüne ve ihtiyaçlara katkıda bulunabilmelidir. Bilgi çağını yaşayan 

bilgi toplumunda, eğitimin temel amacı düşünen, anlayan ve kendini anlatabilen, yorumlayan, bilgiyi 

üreten, sorun çözen, bilimsel düşünen, yaratıcı ve eleştirel düşünme gücüne sahip, ekip çalışmasına 

yapabilen, üretken, çağdaş insanlar yetiştirmektir. Eğitimin bu amacını gerçekleştirebilmesi,  önemli 

ölçüde, çağdaş eğitim programlarının uygulanmasına ve nitelikli eğitimin gerekleştirilmesine bağlıdır.  

Toplumsal gelişmeler, her alanda oldu gibi eğitim alanında da önemli değişme ve gelişmelere 

neden olabilmektedir. Bu değişim ve gelişim, eğitim programları ve program geliştirme alanını 

öncelikle etkilemekte, toplumun temel yapı ve ihtiyaçlarına uygun eğitim programlarını da zorunlu 

kılmaktadır. Eğitim sistemindeki yenilikler ve değişiklikler, eğitim sisteminin temel yapı taşları olan 

eğitim programlarını doğrudan etkiler. Bilgi toplumu eğitim programları da, bilgi toplumunun 

özelliklerine uygun olmak durumundadır. Bu nedenle, bilgi toplumu eğitim programlarının; amaçlar, 

içerik, eğitim durumları ve sınama durumları boyutlarının incelenmesi ve geliştirilmesi gerekir. Bilgi 

toplumu eğitim programlarında bulunması gereken temel özellikler aşağıdaki gibi sıralanabilir: 

• Eğitim programlarının amaçları; bilgi toplumu insanında bulunması gereken özelliklere göre 

açıkça belirlenmiş olmalı, bilişsel, duyuşsal ve devinişsel alanlardaki bütün amaçların 

kazanılmasına aynı derecede önem verilmelidir. 

• Bilgi toplumu eğitim programının amaçları; bilgi toplumunun gerektirdiği bireysel ve 

toplumsal ihtiyaçları karşılamalı ve geliştirici olmalıdır. 

• Bilgi toplumu eğitim programlarının amaçları,  bilgiyi kullanan ve üreten, yaşam boyu 

öğrenmeyi ilke edinen; araştıran, kendisini ve çevresini geliştirmeye çalışan, işbirliği 

yapabilen, yeniliklere açık, yaratıcı, çok yönlü ve eleştirel düşünen, etkili iletişim kurabilen, 

sorunların çözümüne katkıda bulunan bireyler yetiştirmeye hizmet etmelidir. 
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• Eğitim programlarında yer alacak içerik; bilimsel, çağdaş ve felsefi bilgi ile donanık,  

öğrenciye göre değer kazanan, olayları derinliğine anlamayı ve eleştirel düşünmeyi sağlayan, 

öğrenmenin öğrenilmesini gerçekleştiren, bireyi her yönüyle geliştiren, bireyin tüm zekâ 

alanlarını dikkate alan, etkileşimli bir içerik olma niteliği taşımalıdır. 

• Bilgi toplumu eğitim programları eğitim durumları; “öğrenmenin sürekliliği”,  “yaşam boyu 

öğrenme” ve “öğrenmenin öğrenilmesi” gibi kavramlarla öğrenci merkezli, aktif öğrenci 

katılımına imkân veren, kendisine sunulan bilgiyi alan değil, içinde yaşadığı çağın 

problemlerini etkinlikle çözen, ekip çalışmaları yapabilen, işbirlikli öğrenme gibi aktif 

öğrenme yöntem ve tekniklerini kullanan, çalışmaları üzerinde yaratıcı düşünen ve 

düşündüğünü ifade edebilen, bilgiyi üretme yeteneğini geliştiren ve bunu kullanan bir birey 

olarak “öğrenen” rolünü yerine getirebilecek şekilde düzenlenmelidir. 

• Eğitim durumları öğretmen ve öğrenci tarafından birlikte hazırlanmalı, öğrenciyi yüksek 

düzeyde güdülemeli, öğrenmeyi zevkli hale getirmeli, öğrenci doyuma ulaşıncaya kadar 

yapmaya izin vermelidir. 
• Eğitim durumları;  bilgiyi edinme, üretme ve paylaşma olanağı verecek etkin öğrenme 

yaşantıları sağlamalı,  öğrencilerin, öğrenme yaşantısına etkin katılımını ve öğrenme      

süreçlerini yönetebilmesine imkân verecek şekilde düzenlenmelidir. 

• Eğitim durumları;  okul içi ve dışı her türlü kaynaktan (insan ve insan gücü dışı) yararlanmayı 

teşvik edici olmalıdır. 

• Bilgi toplumu eğitim programları; öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate almalıdır. 

• Bilgi toplumu eğitim programlarının değerlendirilmesinde, süreç değerlendirmesine ağırlık 

verilmeli, ölçütler öğrenci ve öğretmenler tarafından birlikte belirlenmelidir 

• Değerlendirmede bireysel yetenekler, iletişim becerileri, ekiple çalışma yeterliliği, sezgi, 

muhakeme, yaratıcılık ve hayal gücü yeteneklerini, öğrenme süreci esnasındaki gelişimlerini 

ve süreç sonunda alınan ürünleri çok yönlü olarak, çeşitli tekniklerle değerlendirebilmelidir. 
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ÖZET 

Hemşirelik eğitiminin bir parçası olan öğrenci stajlarında, sağlık eğitimi süreci hazırlama, 

öğrenci hemşirelerin eğitimci rollerini yerine getirebilmeleri açısından öğrenci hemşirelerden beklenen 

davranışlardan biridir. Sağlık eğitim süreçlerinin sağlıklı bir şekilde hazırlanabilmesi için tüm 

öğrencilerin programda amaçlanan sağlık eğitim hedeflerine ulaşmış olması beklenmektedir ancak bu 

her zaman gerçekleşmeyebilir. 

Bu nedenle, sağlık eğitim sürecinin uygulanması sonucunda, yetersiz kalan ya da ters işleyen 

öğelerin olup olmadığı; varsa aksaklıkların sürecin hangi öğelerinden kaynaklandığını belirlemek ve 

gerekli düzeltmeleri yapabilmek için sağlık eğitim süreçlerinin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu 

amaç doğrultusunda, Hemşirelik Yüksekokulu I. Sınıf öğrencilerinin “Hemşirelik ve Sağlık I Dersi” 

uygulamasında hazırladıkları sağlık eğitim süreç formlarının yer aldığı uygulama dosyaları öğrenci 

işlerinden alınarak her bir dosyada bulunan sağlık eğitim süreçleri tek tek incelenmiştir. 

Bu çalışma; 2008-2009 öğretim yılı bahar döneminde “Hemşirelik ve Sağlık I Dersi” 

uygulamasında Hemşirelik Yüksekokulu 1.sınıf öğrencileri tarafından hazırlanan sağlık eğitim 

süreçlerinin değerlendirilmesi amacıyla yapılan tanımlayıcı tipte bir kayıt inceleme çalışmasıdır.  

Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu 2008-2009 öğretim yılı bahar döneminde 

“Hemşirelik ve Sağlık I Dersi” uygulamasına çıkan 1. sınıf (N=254) öğrencileri araştırma kapsamına 

alınmıştır. Araştırmaya katılmayı kabul eden ve uygulama dosyalarını teslim eden öğrenciler 

araştırmanın örneklemini oluşturmuştur ( n=118) 

Araştırma verileri, araştırmacılar tarafından ilgili literatür doğrultusunda hazırlanan Tanıtıcı 

Bilgi Formu ve Sağlık Eğitim Süreci Uygulama Değerlendirme Formu kullanılarak toplanmıştır. 

“Hemşirelik ve Sağlık I Dersi” uygulamasına katılan tüm öğrenciler tarafından Okul, Aile Sağlığı 

Merkezi ve Huzurevlerinde hazırlanan sağlık eğitim süreçlerinin yer aldığı uygulama dosyaları 

araştırmacılar tarafından “Sağlık Eğitim Süreci Uygulama Değerlendirme Formu” doğrultusunda her 

üç kurum içinde ayrı ayrı puanlanmıştır.  

mailto:fatmaorgun@gmail.com
mailto:nilay.ozkutuk@ege.edu.tr
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“Hemşirelik ve Sağlık I Dersi” uygulamasına çıkan  1. sınıf öğrencilerinden 118 dosya teslim 

alınmış olup, 354 sağlık eğitim süreci değerlendirilmiştir. Verilerin analizinde, SPSS for Windows 

13.0 versiyonu paket programı kullanılarak sayı, yüzde olarak değerlendirilmiştir. 

Araştırma bulgularına göre; hemşire öğrencilerin sağlık eğitim süreci geliştirme becerileri 

belirlenmiş ve çıkan sonuç doğrultusunda alana ve hemşirelik lisans eğitimine katkı sağlayacak 

önerilerde bulunulmuştur.    

Anahtar Kelimeler: öğrenci, sağlık eğitimi, süreç, değerlendirme. 

ABSTRACT 

Nursing students with a part of the internship training, health education process of preparation, 

students can fulfill the role of nurse educators in terms of student nurses is one of the expected 

behavior. In this research, health education as a result of the implementation process, inadequate items 

whether, if any disruption of the process was due to determine which items and make the necessary 

adjustments to the process of evaluation of health education is aimed. 

This study; 2008-2009 academic year in the spring semester of Nursing and Health I Instructor 

application 1st class school of Nursing students prepared by the processes of health education are 

examined individually to evaluate the types of identifier records to review work and to participate in 

research that accept and application files that deliver students formed the study sample (n =118). 

Research data, prepared in accordance with the relevant literature by researchers Identifier Information 

Form and Health Education Assessment Process Application Form was collected using. 

Data analysis, number and percentage will be considered. The survey of 118 students who 

received the file has been received and 354 health education evaluation process continues. According 

to research findings, nursing students' health education and skills development process and the results 

will be determined in accordance with the recommendations and will contribute to undergraduate 

education in nursing will. 

Keywords: student, health education, process, evaluation 

GİRİŞ 

Sağlık, insanlığın başlangıcından beri toplumların en önemli ilgi odağı olmuştur. Sağlıklı ve 

uzun yaşamak, günümüz insanının halen en büyük düşüdür (3). İnsan sağlığında meydana gelecek 

ilerlemeler, sağlık bilimlerindeki gelişmelerin farkına varılmasının yanı sıra, insanların bu gelişmeler 

doğrultusunda sağlıklı yaşam biçimlerini de geliştirmelerine bağlıdır. Sağlık sektöründe meydana 

gelecek ilerlemelerin ve sağlık bilimlerindeki gelişmelerin farkına varmak ise ancak belli bir sağlık 

bilinci geliştirmek ile mümkün olabilecektir. Sağlık bilinci; sağlığı koruyucu ve geliştirici, hastalıkları 
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ve sakatlıkları önleyici, tedavi edici ve rehabilitasyona yönelik tutum ve davranışların kazanılması ve 

geliştirilmesi ile oluşur (1, 10). 

Sağlıklı bir toplum oluşturulması için; bireylere sağlıklı yaşama kurallarını öğretme ve bu 

doğrultuda da alışkanlıklar oluşturma, sağlık sorunlarını çözebilir, sağlık hizmetlerine katılabilir ve 

sağlık haklarını savunabilir davranışlar kazandırma amacı sağlık eğitiminin bir bilim olarak ortaya 

çıkışının temelleridir. Sağlıkla ilgili her türlü olay ve soruda, sağlık eğitimi bir çözüm yolu olarak 

görülmekte ve adeta bir anahtar rolü üstlenmektedir. Toplumdaki sağlıkla ilgili yanlış inançların yok 

edilmesi, bireylere sağlıklı davranışlar kazandırılması, eldeki kaynakların, bireylerin ve toplumun 

sağlığı için en verimli ve en akılcı biçimde kullanılması sağlık eğitimi ile gerçekleşir (12).  

Sağlık eğitimi, toplumun sağlığını en üst düzeye ulaştırmada yaşamsal önem taşır. Sağlıkla 

ilgili sorunların giderilip sağlığın geliştirilmesi eğitimle yakından bağlantılıdır. Sağlık eğitimi, 

yalnızca bilgi aktarımı değildir. Başarı ile sonuçlanan sağlık eğitimi bireyin sağlıklı, nitelikli yaşamını 

destekleyecek olan davranış değişikliklerini kazanmasını sağlayan dinamik bir süreçtir. Sağlık eğitimi 

hiçbir zaman varılacak bir amaç olarak görülmemelidir. Sağlık eğitimi kaliteli sağlık bakımının 

vazgeçilmez bir unsurudur ve eğitim alan kişide çok çeşitli davranışların önlenmesi, geliştirilmesi 

veya değiştirilmesi için kullanılır (10).  

 Hemşireler sağlık hizmeti veren kuruluşlarda bireyi tüm boyutları (biyolojik, psikolojik, 

sosyal) ve çevresi ile birlikte ele alan sağlıklı/hasta bireyle sürekli etkileşim içinde olan tek 

profesyonel gruptur. Bu nedenle sağlık eğitimi ile ilgili etkinliklerde en önemli rollerden birine 

sahiptir (7, 9).  

Hemşirelik eğitimi felsefesi de, öğrencinin ahlaksal, entelektüel, duygusal, fiziksel ve sosyal 

yeteneklerini bilgi, beceri ve ideallerle besleyerek en üstün şekilde geliştirilmesi sürecidir. Ders 

programlarının planlanması ve gelişiminde rol oynayan en önemli faktörlerden biri hemşirelik eğitimi 

felsefesidir. Bu nedenle ders programlarının düzenlenmesi sırasında hemşirelik eğitiminin felsefesine 

bağlı kalarak çalışma koşullarına uygun plan yapılmalıdır (5). Eğitim programları gelişigüzel 

geliştirilemez. Programları daha etkili hale getirecek doğru kararların alınabilmesi, bu kararların 

dayanaklarının bilimsel çalışmalarla araştırılmasına ve uygulamaların değerlendirilmesine bağlıdır (6). 

Hemşirelik eğitiminin bir parçası olan öğrenci stajlarında, sağlık eğitimi süreci hazırlama, 

öğrenci hemşirelerin eğitimci rollerini yerine getirebilmeleri açısından öğrenci hemşirelerden beklenen 

davranışlardan biridir. Sağlık eğitim süreçlerinin sağlıklı bir şekilde hazırlanabilmesi için tüm 

öğrencilerin programda amaçlanan sağlık eğitim hedeflerine ulaşmış olması beklenmektedir ancak bu 

her zaman gerçekleşmeyebilir. 

Bu nedenle, sağlık eğitim sürecinin uygulanması sonucunda, yetersiz kalan ya da ters işleyen 

öğeleri olup olmadığı; varsa aksaklıkların sürecin hangi öğelerinden kaynaklandığını belirlemek ve 
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gerekli düzeltmeleri yapabilmek için sağlık eğitim süreçlerinin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu 

amaç doğrultusunda, Hemşirelik Yüksekokulu I. Sınıf öğrencilerinin “Hemşirelik ve Sağlık I Dersi” 

uygulamasında hazırladıkları sağlık eğitim süreç formlarının yer aldığı uygulama dosyaları öğrenci 

işlerinden alınarak her bir dosyada bulunan sağlık eğitim süreçleri tek tek incelenmiştir. 

GELİŞME 

Bu çalışma; 2008-2009 öğretim yılı bahar döneminde “Hemşirelik ve Sağlık I Dersi” 

uygulamasında Hemşirelik Yüksekokulu 1.sınıf öğrencileri tarafından hazırlanan sağlık eğitim 

süreçlerinin değerlendirilmesi amacıyla planlanan tanımlayıcı tipte bir kayıt inceleme çalışmasıdır. 

Bu çalışmanın evrenini, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu 1. sınıf öğrencileri 

(n=254) oluşturmuştur. Öğrencilere 29 Mayıs 2009’da yapılan son değerlendirme toplantısında 

çalışma hakkında bilgi verilmiş, kabul eden öğrencilerin dosyaları (n=118), değerlendirme 

sınavından sonra toplanmış ve 2009-2010 öğretim yılı başında öğrencilere teslim edilmiştir.  

Araştırma kapsamına alınan hemşirelik yüksekokulu öğrencilerine araştırma hakkında bilgi 

verilmiş, araştırma için sözlü izin alınarak araştırmaya katılmayı kabul eden öğrenciler araştırma 

kapsamına dahil edilmiştir. Araştırmanın yapılabilmesi için Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu 

Etik Kurulundan da yazılı izin alınmıştır. 

Araştırma verilerini toplamak amacı ile iki bölümden oluşan anket formu kullanılmıştır: 

1. Tanıtıcı Bilgi Formu  

2. Sağlık Eğitim Süreci Uygulama Değerlendirme Formu 

Tanıtıcı Bilgi Formu: Araştırmacılar tarafından geliştirilen “Tanıtıcı Bilgi Formu” cinsiyet, 

eğitim kurumu, türü, kullanılan eğitim yöntemleri ve araç-gereçleri içeren toplam 5 sorudan 

oluşmaktadır. 

Sağlık Eğitim Süreci Uygulama Değerlendirme Formu: Öğrencilerin hazırladıkları sağlık 

eğitim süreçlerini değerlendirmek için araştırmacılar tarafından ilgili literatür doğrultusunda 

hazırlanan “Sağlık Eğitim Süreci Uygulama Değerlendirme Formu” kullanılmıştır (2, 4, 6, 8, 11).  

“Hemşirelik ve Sağlık I Dersi” uygulamasına katılan tüm öğrenciler tarafından Okul, Aile Sağlığı 

Merkezi ve Huzurevlerinde hazırlanan sağlık eğitim süreçlerinin yer aldığı uygulama dosyaları 

araştırmacılar tarafından “Sağlık Eğitim Süreci Uygulama Değerlendirme Formu” doğrultusunda her 

üç kurum içinde ayrı ayrı değerlendirilmiştir. Öğrenciler tarafından hazırlanan sağlık eğitim süreçleri 

“Sağlık Eğitim Süreci Uygulama Değerlendirme Formu” doğrultusunda araştırmacılar tarafından 

puanlanarak, elde edilen verilerin analizi SPSS for Windows 13.0 versiyonu paket programında sayı, 

yüzde olarak değerlendirilmiştir. 
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TARTIŞMA 

Araştırma kapsamına alınan öğrencilerin %87.3’ünün kız ve %12.7’sinin de erkek olduğu ve 

öğrencilerin hepsinin Aile Sağlığı Merkezlerinde Bireysel Eğitim, İlköğretim okullarında Grup 

Eğitimi ve Huzurevlerinde ise %59.3’ünün Bireysel Eğitim yaptığı bulunmuştur.  

“Hemşirelik ve Sağlık I Dersi” uygulamasına katılan ve araştırma kapsamına alınan öğrenciler 

tarafından Okul, Aile Sağlığı Merkezi ve Huzurevlerinde en fazla hangi konularda eğitim hazırlandığı 

ve sağlık eğitim süreçlerinde en fazla hangi yöntem - tekniği ve hangi eğitim materyalini kullandıkları 

incelenmiş ve elde edilen bulgular tablo 1’de verilmiştir. 

Aile Sağlığı Merkezlerinde Sağlık Eğitim Süreci hazırlayan öğrencilerin %28.9’unun anne sütü ve 

beslenme konusunu anlattığı, %54.2’sinin anlatım, demonstrasyon ve soru cevap yöntemlerini 

kullandığı, %23.4’ünün materyal olarak poster ve broşürü kullandığı saptanmıştır. 

Huzurevlerinde Sağlık Eğitim Süreci hazırlayan öğrencilerin %26.3’ü hijyen konusunu anlattığını, 

%39.8’i anlatım ve soru cevap yöntemlerini kullandığını, %46.6’sı materyal olarak poster ve broşürü 

kullandığını ifade etmişlerdir.  

İlköğretim Okullarında Sağlık Eğitim Süreci hazırlayan öğrencilerin %24.6’sı Sınav Kaygısı ve 

Stresle Başetme konusunu anlattığını, %58.3’ü anlatım ve soru cevap yöntemlerini kullandığını, 

%49.2’si materyal olarak slayt, poster ve broşürü kullandığını belirtmişlerdir.  

Tablo 1. Öğrenciler Tarafından Hazırlanan Sağlık Eğitim Süreçlerinde İlk Üç Sırada 

Kullanılan Konu, Yöntem Ve Materyallerin Dağılımı 

 Sayı Yüzde (%) 

A
ile

 S
ağ

lığ
ı M

er
ke

zi
 

Konu  

1. Anne Sütü ve Beslenme 

2. Bebek Beslenmesi 

3. Bebek Bakımı ve Masajı 

 

34 

27 

26 

 

28.9 

23.4 

22.8 

Yöntem 
1. Anlatım, Demonstrasyon, Soru-Cevap 

2. Anlatım, Soru-Cevap, Ziyaret, Görüşme  

3. Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası 

 

62 

26 

12 

 

54.2 

22.8 

8.4 

Materyal 
1. Poster ve Broşür 

2. Broşür 

3. Flip-chart 

4. Slayt  

 

27 

20 

20 

19 

 

23.4 

17.0 

17.0 

16.1 
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H
uz

ur
ev

i 
Konu  

1. Hijyen 

2. Fiziksel Egzersiz 

3. Kabızlık 

 

31 

25 

23 

 

26.3 

21.1 

19.5 

Yöntem 
1. Anlatım, Soru-Cevap 

2. Anlatım, Soru-Cevap, Demonstrasyon  

3. Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası 

 

47 

30 

24 

 

39.8 

25.4 

20.3 

Materyal 
1. Poster ve Broşür  

2. Slayt ve Broşür 

3. Flip-chart 

 

55 

51 

7 

 

46.6 

43.2 

5.9 

İlk
öğ

re
tim

 O
ku

lu
 

Konu  

1. Sınav Kaygısı ve Stresle Başetme  

2. Ergenlik 

3. Madde Bağımlılığı 

 

29 

28 

21 

 

24.6 

23.7 

17.8 

Yöntem 
1. Anlatım, Soru-Cevap 

2. Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası 

Demonstrasyon,  

3. Grup Öğretim Yöntemleri 

 

57 

44 

 

19 

 

58.3 

37.3 

 

16.1 

Materyal 
1. Slayt, Poster ve Broşür 

2. Slayt ve Poster 

3. Slayt ve Broşür 

 

58 

55 

12 

 

49.2 

46.6 

11.2 

Öğrencilerin genellikle kurumlarda yaşayan bireylerin gereksinimlerine yönelik konularda sağlık 

eğitim süreçlerini planladıkları ve genellikle konulara uygun materyal ve uygun yöntem ve tekniklerini 

kullandıkları söylenebilir.  

Öğrencilerin çoğunlukla anlatım ve soru cevap yöntemlerini kullandıkları, materyal olarak da 

poster ve broşürü daha yoğun olarak tercih ettikleri görülmektedir. Sadece bireysel eğitim yaptıkları 

aile sağlığı merkezlerinde yöntemlere demonstrasyonu, grup eğitimi yaptıkları ilköğretim okullarında 

ise materyaller arasında slayt kullanımı ön plana çıkmaktadır. Bu farklılığın da gruplar açısından 

uygun ve kullanılabilir olduğu düşünülmektedir. 
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Tablo 2. Sağlık Eğitim Süreci Uygulama Değerlendirme Verileri 

 
Sağlık Eğitim Süreci Uygulama Değerlendirme 

Formu 

ASM HUZUREVİ OKUL 
Yeterli Yeterli Yeterli 

Sayı Yüzde 
(%) 

Sayı Yüzde 
(%) 

Sayı Yüzde 
(%) 

Eğitimi Planlama Aşaması 
1. Eğitim gereksinimlerini doğru bir şekilde 

saptama 
110 93.2 107 90.7 117 99.2 

2. Hedef gruba uygun konu belirleme 111 94.1 110 93.2 98 83.1 
3. Eğitim içeriğini literatür doğrultusunda 

hazırlama 
73 61.9 67 56.8 98 83.1 

4. İçeriği hedeflere uygun olarak hazırlama 74 62.7 66 55.9 115 97.5 
Hedefler 
5. Hedef gruba uygun hedef belirleme  111 94.1 110 93.2 99 83.9 
6. Bilişsel hedefleri doğru bir şekilde yazma 91 77.1 98 83.1 114 96.6 
7. Duyuşsal hedefleri doğru bir şekilde yazma 105 89.0 113 95.8 88 74.6 
8. Psiko-motor hedefleri doğru bir şekilde yazma 72 61.0 71 60.2 72 61.0 
9. Hedefleri sistematik ve tutarlı bir şekilde ifade 

etme 
53 44.9 59 50.0 75 63.6 

10. Hedefleri davranışa dönüştürme 56 47.5 63 53.4 79 66.9 
11. Bir hedefe en az iki davranış yazma 56 46.6 62 52.5 111 94.1 
12. Bilişsel alana yönelik hedef davranış yazma 96 81.4 101 85.6 109 92.4 
13. Duyuşsal alana yönelik hedef davranış yazma 103 87.3 107 90.7 88 74.6 
14. Psikomotor alana yönelik hedef davranış 

yazma 
66 55.9 63 53.4  102 86.4 

15. Eğitim yoluyla gerçekleştirilebilecek hedefler 
yazma 

88 74.6 89 75.4 103 87.3 

16. Gözlenebilir hedefler belirleme  87 73.7 84 71.2 104 88.1 
17. Ölçülebilir hedefler belirleme 86 72.9 84 71.2 109 92.4 
Eğitimi Uygulama Aşaması 
18. Hedef gruba uygun öğretim yöntem ve 

tekniklerini kullanma  
87 73.7 81 68.6 109 92.4 

19. Hedeflere uygun öğretim yöntem ve 
tekniklerini kullanma 

85 72.0 78 66.1 112 94.9 

20. Hedef gruba uygun öğretim materyalini 
kullanma 

72 61.0 63 53.4 114 96.6 

21. Hedeflere uygun öğretim materyalini kullanma 71 60.2 65 55.1 118 100 
Uygulama Aşamaları 
22. Dikkat çekme 117 99.2 115 97.5 117 99.2 
23. Hedef hakkında bilgi verme 118 100 117 99.2 116 98.3 
24. Ön koşul öğrenmenin anımsatılması 117 99.2 118 100 114 96.6 
25. Konu içeriğini ve materyali anlamlı bir şekilde 

sunma 
106 89.8 101 85.6 99 83.9 

26. Geliştirme ve öğrenmeye rehberlik etme 88 74.6 91 77.1 109 92.4 
27. Bireyin hedef davranışları göstermesini 

sağlama 
101 85.6 87 73.7 109 92.4 

28. Geri bildirim alma/verme 101 85.6 103 87.3 100 84.7 
29. Ara değerlendirme yapma 83 70.3 87 73.7 118 100 
30. Hatırda tutma ve transferi artırma 117 99.2 116 98.3 118 100 
Eğitimi Değerlendirme Aşaması 
31. Eğitim programının değerlendirmesini yapma  39 33.1 48 40.7 73 61.9 
32. Değerlendirme yöntemi kullanma 42 35.6 50 42.4 67 56.8 
33. Hedeflere uygun ölçme aracı hazırlama 24 20.3 36 30.5 34 28.8 
34. Hedeflerin değerlendirilmesine yönelik 

alternatif bir değerlendirme yöntemi kullanma 
46 39.0 56 47.5 57 48.3 
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Araştırma kapsamına alınan öğrencilerin eğitimi planlama aşamasında ve hedeflerin 

belirlenmesi aşamasında genellikle yeterli oldukları ve çoğunlukla ilköğretim okullarında yüzdelerinin 

daha yüksek olduğu saptanmıştır. Öğrencilerin çoğunluğunun eğitim planlama aşamalarında hedef 

yazma konusunda sıkıntılarının olduğu, “Hedefleri sistematik ve tutarlı bir şekilde ifade etme”,  

“Hedefleri davranışa dönüştürme”, “Bir hedefe en az iki davranış yazma” alanlarında yeterlilik 

düzeylerinin düşük olduğu, hedef yazma alanlarından özellikle “Psikomotor Öğrenme Alanı”nda hedef 

ve hedef davranış yazma konusunda yine yeterlilik düzeylerinin düşük olduğu tablo 2’de 

görülmektedir. 

Eğitimi uygulama aşamasında ve eğitimi değerlendirme aşamasında da çoğunlukla ilköğretim 

okullarında hazırlanan eğitimlerin yeterlilik düzeylerinin daha yüksek olduğu bulunmuştur. İlköğretim 

okullarında öğrenciler eğitimlerini planlarken gruplar halinde çalışmışlardır. Eğitim programlarında 

yeterlilik yüzdelerinin ilköğretim okullarında yüksek çıkmasının buna bağlı olabileceği 

düşünülmektedir.  

SONUÇ 

Araştırmadan elde edilen sonuçlar aşağıda belirtildiği gibi bulunmuştur. 

Araştırma kapsamına alınan öğrencilerin Aile Sağlığı Merkezlerinde Bireysel Eğitim, 

İlköğretim okullarında Grup Eğitimi ve Huzurevlerinde ise %59.3’ünün Bireysel Eğitim yaptığı,  

Her üç grupta da öğrencilerin gruplarına uygun konularda eğitim hazırladığı, çoğunlukla 

anlatım ve soru cevap yöntemlerini kullandığı ve çoğunlukla da materyal olarak poster ve broşürü 

kullandığı, 

Eğitimi planlama, uygulama ve değerlendirme aşamalarında da çoğunlukla ilköğretim 

okullarında hazırlanan eğitimlerin yeterlilik düzeylerinin daha yüksek olduğu, 

Öğrencilerin çoğunluğunun eğitim planlama aşamalarında hedef yazma konusunda 

sıkıntılarının olduğu saptanmıştır. 

Araştırmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda şu önerilerde bulunulmuştur. 

Öğrencilerin eğitim programlarını öncelikle gruplar halinde planlamaları, daha sonra bireysel 

olarak planlamaları, 

Öğrencilerin eğitim programlarında hedef yazma konusunun daha detaylı bir şekilde işlenmesi 

ve sınıf içi çalışmaların yapılması, 

Farklı alanlarda öğrencilerin hazırlamış olduğu eğitim programlarının değerlendirilmesi ve bu 

çalışma sonuçları ile karşılaştırılması önerilmektedir.  
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ÖZET 

Çalışmanın amacı 2005-2006 öğretim yılından itibaren ilköğretimde uygulanmaya başlanan 

öğretim programlarına yönelik yapılan hizmet içi eğitim (HİE) seminerleri hakkında öğretmen 

görüşlerini belirlemektir. Araştırmanın örneklemini Trabzon il merkezinde 8 farklı okulda görev yapan 

toplam 216 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak yedi bölümden oluşan 

bir anket kullanılmıştır. Anketin ilk altı bölümü literatürden alınmış, yedinci bölüm araştırmacılar 

tarafından eklenmiştir. Anketin ilk dört bölümünde toplam 54 tane 5’li likert tipi ifade bulunmaktadır. 

Anketin beşinci bölümü ise hizmet içi eğitim kursunun öğrencilere katkısının sorulduğu üçlü likert tipi 

sorulardan oluşmaktadır. Anketin altıncı ve yedinci bölümlerinde öğretmenlerin görüş ve önerilerini 

yazılı olarak belirtmeleri istenmiştir. Elde edilen sonuçlar öğretmenlerin hizmet içi eğitim kursunu 

gerekli fakat etkili olmadığını düşündüklerini göstermiştir. 

Anahtar Kelimeler: Hizmet içi Eğitim, Yeni Öğretim Programları, Öğretmen Görüşleri 

ABSTRACT 

The aim of this study is to determine the view of primary school teachers on in-service 

training course related with new curricula which have been implemented since 2005-2006. The sample 

consists of 216 teachers who work in different schools in Trabzon city center.  A seven-part 

questionnaire was used to collect data. The first six parts of the questionnaire were taken from the 

literature and the seventh part was added by the researchers. The first four parts of the questionnaire 

were composed of 54 likert type phrase with 5-scale. The fifth part composed of 3-scale likert type 

phrase. In sixth and seventh parts, teachers were asked to write their views. Collected data showed that 
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primary school teachers thought that in-service training about new curricula was necessary but was not 

effective. 

Key words: In-service Training, New Curricula, Teachers’ View 

1. GİRİŞ   

Eğitimin kalitesini arttırmanın en önemli unsurlarından birisi de şüphesiz ki öğretim 

programlarını yeni gelişmeler doğrultusunda iyileştirmek ya da değiştirmektir. Dünyada pek çok ülke, 

bilim ve teknolojideki gelişmelere ve yeni eğitim yaklaşımlarına dayalı olarak, öğretim programlarını 

geliştirmekte veya yenilemektedir. Çağdaş anlamda eğitim sunulabilmesi, bilim ve teknolojide 

meydana gelen değişme ve gelişmelerin programlara da yansıtılmasını zorunlu hale getirmektedir. 

Türkiye’de bu anlamda yapılan reformlardan birisi de, 2005 yılından itibaren uygulanmaya başlanan 

yapılandırmacı yaklaşım esaslı öğretim programları reformudur. Bu programlar ilk defa 2004-2005 

öğretim yılında dokuz farklı şehirde 120 okulda pilot olarak uygulanmış, 2005-2006 öğretim yılında 

ilköğretim birinci kademede daha sonraki yıllarda da kademeli olarak diğer sınıf seviyelerinde 

uygulanmaya başlanmıştır (MEB, 2005). Ancak yeni öğretim programlarının öngördüğü değişim 

alanlarında başarılı olunamadığına ilişkin araştırma sonuçları bulunmaktadır (Tüfekçioğlu & Turgut, 

2008) 

Öğretim programlarının en önemli unsuru, hiç şüphesiz programı uygulayacak olan 

öğretmenlerdir. Bir eğitim programının başarıya ulaşmasında, programın uygulayıcıları olan 

öğretmenlerin, program öğelerinin ve uygulama ilkelerinin gerektirdiği bilgi, beceri, tutum ve 

değerlere sahip olmaları son derece önemlidir (EPÖ, 2005). Modern eğitimde öğretmen, mevcut 

programı aynen uygulayan kişi değil, öğreteceği dersin programını yaşayabilen, geliştirebilen, 

uygulayabilen ve değerlendirebilen kişi olarak görülmektedir (Koyuncu, 1984). Bu programların 

başarıyla uygulanabilmesi için felsefesinin, temel aldığı anlayışların, öngörülen kazanımların ve 

etkinliklerin uygulayıcılar tarafından anlaşılması ve gözetilmesi gerekmektedir (MEB, 2005). Bu 

nedenle ülkeler, eğitim sistemlerini geliştirmek amacıyla yürüttükleri çalışmalar doğrultusunda 

öğretim programlarında değişikliğe gittiklerinde, hizmet-içi öğretmen eğitimi (HİE) konusunu da bu 

değişimin bir parçası olarak görmektedirler (Thijs & Van den Berg, 2002, Thair & Treagust, 2003; 

Todd & Mason, 2005).  

Görev başındaki öğretmenlere, bilim ve teknolojideki değişme ve gelişmelerin ve aynı 

zamanda buna dayalı olarak geliştirilen yeni öğretim programlarının uygulama ve değerlendirme 

anlayışı ile ilgili bilgilerin, ilçeler, iller, bölgeler ve hatta bütün ülke düzeyinde düzenlenecek HİE 

kursları ile verilmesi, daha sağlıklı öğretim faaliyetlerinin yürütülmesine önemli katkılar sağlayacaktır. 

Öğretim programlarının tanıtılmasına yönelik geniş kapsamlı HİE kurslarının yeterince yapılmaması, 

verilen kursların çoğunlukla basit teorik bilgileri içermesi ve uygulama boyutunda örneklendirmelerin 

yeterince yapılmaması önemli bir eksiklik olarak göze çarpmaktadır. Oysaki öğretmenlerin teorik 
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bilgiden ziyade uygulamaya yönelik kurslara ihtiyaç duydukları da bilinmektedir. Yapılan çalışmalar 

HİE kurslarının etkililiğinin belirlenmesi konusuna yeterince önem verilmediğini ve kurslarda 

kazandırılmaya çalışılan bilgilerin öğretmenler tarafından ne derece uygulanabildiğinin tespit 

edilmesine yönelik çalışmaların çok sınırlı olduğunu göstermektedir. HİE kurslarının amacı 

öğretmenlere uygulamadaki eksikliklerini giderebilecekleri bilgi vermek olduğuna göre, verilen bu 

bilgilerin ne derece kazanıldığının ve uygulamaya yansıtıldığının belirlenmesi de önemlidir (Metin, 

2010). Bu bağlamda düşünüldüğünde, bu çalışmada 2005-2006 öğretim yılından itibaren ilköğretimde 

kademeli olarak uygulanmaya başlanan yeni öğretim programlarına yönelik yapılan hizmet içi tanıtım 

seminerlerine katılan öğretmenlerin görüşlerinin belirlenmesi ve bu yolla seminerlerin etkililiğinin 

tespit edilmesi amaçlanmıştır.  

 

2. YÖNTEM 

Bu çalışma betimsel nitelikte bir tarama çalışması olup, çalışmanın örneklemini Trabzon il 

merkezinde 8 farklı okulda görev yapan 117’si sınıf, 99’u branş olmak üzere toplam 216 öğretmen 

oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak yedi bölümden oluşan bir anket kullanılmıştır. 

Anketin ilk altı bölümü literatürden alınmış (Ayas ve diğ., 2006), yedinci bölüm ise araştırmacılar 

tarafından eklenmiştir. Anketin ilk dört bölümünde yeni öğretim programı tanıtımı HİE kursunun 

geneline, içeriğine, öğretmenlere sağladığı kazanımlara ve öğrenilenlerin uygulamaya aktarımına 

yönelik öğretmen görüşleriyle ilgili toplam 54 tane 5’li likert tipi soru bulunmaktadır. Bu sorularda 

dereceleme “1-Kesinlikle Katılmıyorum, 2-Katılmıyorum, 3-Kararsızım, 4-Katılıyorum, 5- Kesinlikle 

Katılıyorum” şeklindedir. Anketin birinci bölümünde program tanıtım kurslarına yönelik 

öğretmenlerin genel düşünceleri, ikinci bölümünde kursun içeriğine yönelik düşünceleri, üçüncü 

bölümünde kursun öğretmenlere sağladığını düşündükleri kazanımlara yönelik düşünceleri, dördüncü 

bölümünde kursta öğrenilenlerin uygulamaya aktarılmasına yönelik düşünceleri sorulmuştur. Anketin 

beşinci bölümü ise hizmet içi eğitim kursunun öğrencilere katkısının sorulduğu 3’lü likert tipi 

sorulardan oluşmaktadır. Bu sorularda dereceleme “1-Hiç Gözlenmedi, 2-Kısmen Gözlendi, 3-Sık Sık 

Gözlendi” şeklindedir. Anketin altıncı ve yedinci bölümlerinde öğretmenlerin görüşlerini yazılı olarak 

belirtmeleri istenmiştir. Anketin altıncı bölümünde öğretmenlere kurstan önce bilmedikleri ve 

yapmadıkları, kurstan sonra öğrendikleri ve yapabildikleri sorulmuştur. Yedinci bölümde ise hizmet 

içi eğitim kurslarının daha etkili olması için öğretmenlerin önerileri sorulmuştur. Çalışmadan elde 

edilen sonuçlar ortalama değer olarak verilmiştir. Anketin ilk dört bölümünün değerlendirilmesinde 

kullanılan aralıklar; 1.00-1.79: Kesinlikle Katılmıyorum; 1.80-2.59: Katılmıyorum; 2.60-3.39: 

Kararsızım; 3.40-4.19: Katılıyorum ve 4.20-5.00: Kesinlikle Katılıyorum şeklindedir. Anketin beşinci 

bölümünün değerlendirilmesinde ise; 1.00-1.67: Hiç Gözlenmedi; 1.68-2.34: Kısmen Gözlendi; 2.35-

3.00: Sık Sık Gözlendi şeklinde bir değerlendirme ölçeği kullanılmıştır.  
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3. BULGULAR 

Yeni öğretim programı tanıtımı HİE kursunun geneline, içeriğine, öğretmenlere sağladığı 

kazanımlara, öğrenilenlerin uygulamaya aktarımına ve öğrenciye katkısına yönelik öğretmen 

görüşlerine ait bulgular aşağıda sunulmuştur. Tablo 1’de araştırmaya katılan öğretmenlerin cinsiyet ve 

branş dağılımları verilmiştir. 

  Tablo 1: Araştırmaya katılan öğretmenlerin cinsiyet ve branş dağılımı 

 

 

 

 

BRANŞ Toplam 

 

 

Sınıf 

Öğretmeni 

Branş 

Öğretmeni 

N % N % N % 

CINSIYET 

 

Kadın 51 23,7 28 13,2 80 36,8 

Erkek 65 30,3 71 32,9 136 63,2 

TOPLAM 117 53,9 99 46,1 216 100,0 

 

Tablo 1’den de görüldüğü gibi, araştırmada sınıf öğretmenliği ve branş öğretmenliklerinden 

katılımcılardan bulgular elde edilmiştir. Bu öğretmenlerden 117’si sınıf öğretmeni, 99’u ise branş 

öğretmeni olarak görev yapmaktadır.  

 Araştırmaya katılan öğretmenlerin HİE seminerinin geneline yönelik görüşlerine ait ortalama 

ve standart sapma değerleri Tablo 2’de verilmiştir. Anketin birinci bölümünden elde edilen bulgulara 

göre, öğretmenler kursa katılmadan önce kendilerine kursla ilgili dokümanlar verilmediğini (Χ =1,6), 

konuların farklı yöntem ve teknikler kullanılarak sunulmadığını, kursta anlatılan konuları ve yapılan 

etkinlikleri kapsayan materyaller verilmediğini, kurs sırasında yapılan çalışma ve uygulamalar 

sonunda öğreticiler tarafından katılımcılara geri bildirim verilmediğini, kursta kazanılan yeni bilgi ve 

becerileri okulda kullanma konusunda sürekli destek alamadıklarını ve bu yeni bilgi ve becerilerin 

derslerde uygulanıp uygulanmadığının takip edilmediğini, kurs öğreticilerinin alanlarında yeterli 

olmadıklarını, genel olarak kursun başarılı olmadığını ve kurstan memnun ayrılmadıklarını (Χ =2,2 -

2,5) belirtmişlerdir. 
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Tablo 2:Yeni öğretim programlarının tanıtımı HİE kurslarının geneline yönelik öğretmen görüşleri 

No Maddeler Χ  SS 

 Kursa katılmadan önce, kursla ilgili olarak amaçlar, içerik ve program hakkında 

gerekli bilgileri içeren dokümanlar bize önceden verilmişti 1,6 0,976 

 Konular farklı yöntem ve teknikler kullanılarak sunuldu. 2,3 1,063 

 Kursta, anlatılan konulara bizlerin de katkı yapması için gerekli fırsatlar 

sağlandı. 2,6 1,128 

 Konuların sunumunda bilgi ve iletişim teknolojilerinden (BİT)  etkili bir şekilde 

yararlanıldı  3,1 1,147 

 Kursta anlatılan konuları ve yapılan etkinlikleri kapsayan materyaller verildi. 2,2 1,128 

 Kurs sırasında yapılan çalışma ve uygulamalar sonunda, öğreticiler tarafından 

katılımcılara geribildirim verildi. 2,4 1,035 

 Kursta kazanılan yeni bilgi ve becerileri okulda kullanmam konusunda sürekli 

destek alabiliyorum 2,4 1,379 

 Kursta kazandığım yeni bilgi ve becerileri derslerimde uygulayıp 

uygulamadığım takip ediliyor. 2,3 1,040 

 Kurs öğreticileri alanlarında yeterliydiler. 2,4 0,973 

 Kursta, derslerdeki katılımcı sayısı uygundu 3,5 1,125 

 Kurs için ayrılan süre çok yetersizdi 3,3 1,294 

 Derslerin yapıldığı sınıflar alt yapı olarak yetersizdi 3,3 1,318 

 Kurstaki deneyimlerimi ve öğrendiklerimi göz önüne aldığımda, genel olarak 

kursu başarılı buluyorum 2,5 1,125 

 Kurstan memnun ayrıldım 2,3 1,012 

 Bu kursun diğer meslektaşlarıma da verilmesini isterim 3,0 1,249 

 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin, anlatılan konulara katkı yapmalarına fırsat sağlandığı, 

konuların sunumunda bilgi ve iletişim teknolojilerinden (BİT) etkili bir şekilde yararlanıldığı, kurs için 
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ayrılan sürenin çok yetersiz olduğu, derslerin yapıldığı sınıfların alt yapı olarak yetersiz olduğu ve 

kursu diğer meslektaşlarına önermekte kararsız oldukları görülmüştür (Χ =2,6 - 3,3). Testin birinci 

bölümünde öğretmenlerin katıldıklarını belirttikleri tek madde kurstaki katılımcı sayısının uygun 

olduğudur (Χ =3,5). 

 Kursların içeriğine yönelik öğretmen görüşlerinin alındığı anketin ikinci bölümünden elde 

edilen bulgular Tablo 3’te verilmiştir.  

Tablo 3: Yeni öğretim programlarının tanıtımı HİE kursunun içeriğine yönelik öğretmen görüşleri. 

No Maddeler Χ  SS 

 Kursun içeriği ilgi çekiciydi. 2,7 1,259 

 Kursun içeriği, mesleki gelişim ihtiyaçlarıma uygun değildi.  2,9 1,150 

 Sunulan bilgi, beceri ve fikirler bana göre yeniydi. 2,9 1,191 

 Derslerin içeriği kursun amaçlarıyla uyumlu değildi   2,9 1,053 

 
Kursta öğrendiğim yeni bilgi, beceri veya etkinliklerin sınıf ortamında 

uygulanabilmesi çok zor.  3,1 1,282 

 Kursun amaçları mesleki gelişim ihtiyaçlarıma uygun değildi 2,9 1,092 

 Kursta, yeni bilgi ve beceriler etkili bir şekilde aktarıldı. 2,5 1,056 

 Konular yalnızca teorik olarak anlatıldı. 3,8 1,154 

 Kurs sırasında katılımcıların uygulama yapmasına imkan sağlandı 2,3 1,283 

 Kursun amaçları yeterince açık ve anlaşılırdı 2,8 1,142 

 Kursta yapılan etkinliklerin amaç ve yönergeleri açık ve anlaşılırdı. 2,7 1,151 

 Kursta teorik ve pratik bilgiler dengeli bir şekilde verildi 2,3 1,001 

 

Elde edilen bulgulara göre öğretmenlerin, kursta yeni bilgi ve becerilerin etkili bir şekilde 

aktarıldığına, kurs sırasında katılımcıların uygulama yapmasına imkân sağlandığına ve kursta teorik ve 

pratik bilgilerin dengeli bir şekilde verildiğine katılmadıkları (Χ =2,3 – 2,5) tespit edilmiştir. 

Öğretmenler kursun içeriğinin ilgi çekici olduğu, mesleki gelişim ihtiyaçlarına uygun olmadığı, 

sunulan bilgi, beceri ve fikirlerin yeni olduğu, derslerin içeriğinin kursun amaçlarıyla uyumlu 
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olmadığı, kursta öğrenilen yeni bilgi, beceri veya etkinliklerin sınıf ortamında uygulanabilmesinin çok 

zor olduğu, kursun amaçlarının mesleki gelişim ihtiyaçlarına uygun olmadığı, kursun amaçlarının 

yeterince açık ve anlaşılır olmadığı ve kursta yapılan etkinliklerin amaç ve yönergelerinin açık ve 

anlaşılır olduğu konusunda kararsız olduklarını belirtmişlerdir (Χ =2,7 – 3,1). Testin ikinci 

bölümünde öğretmenlerin katıldıklarını belirttikleri  tek madde konuların yalnızca teorik olarak 

anlatıldığıdır (Χ =3,8).  

Kursun öğretmenlere sağladığı kazanımlara yönelik öğretmen görüşlerinin alındığı anketin 

üçüncü bölümünden elde edilen bulgular Tablo 4’te verilmiştir. Öğretmenler kursun mesleklerinde 

kendilerine güvenlerinin artmasına katkı sağladığına katılmadıklarını belirtmiştir (Χ =2,5).  

Tablo 4: Yeni öğretim programlarının tanıtımı HİE kursunun öğretmenlere sağladığı 

kazanımlara yönelik öğretmen görüşleri 

No Maddeler Χ  SS 

 Kurs sonunda teorik olarak yeni bilgiler kazandım 3,1 1,134 

 Kursta bize sunulan bilgi ve becerilerin herhangi bir mesleki ihtiyacımı 

karşıladığını düşünmüyorum 3,1 1,186 

 Kurs mesleğimde kendime güvenimin artmasına katkı sağladı 2,5 1,113 

 Katıldığım kurs, beni, öğretim uygulamalarım üzerinde yeniden düşünmeye 

teşvik etti 3,2 1,126 

 Kursa katılmam mesleki bilgi, beceri ve tutumlarımda her hangi bir değişime 

neden olmadı. 3,1 1,197 

 Kurs mesleki motivasyonumu olumlu yönde etkiledi 2,9 1,022 

 Kursta öğrendiklerim performansımı olumlu yönde etkiledi 2,8 1,066 

 Kursta mesleğimle ilgili yeni beceriler kazandım. 3,0 1,068 

 Kazandığım yeni bilgi ve/veya becerileri derslerimde uygulayabiliyorum.  3,1 1,073 

 Kurs, derste kullandığım öğretim yöntem ve tekniklerinde değişiklikler 

yapmamı sağladı 2,9 1,081 

 Kursta kazandığım yeni bilgi ve becerilerle öğrencilerime daha yararlı 

olduğumu düşünüyorum  3,1 0,994 
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 Kursta kazandığım yeni bilgi ve becerileri okuldaki arkadaşlarımla paylaşma 

imkanım oldu. 3,0 1,006 

 Bu kurstan sonra diğer öğretmenlerle daha fazla işbirliği yapma, yardımlaşma 

ve dayanışma gereği hissettim.  3,2 1,055 

 Katıldığım kurs, beni öğretim uygulamalarım üzerinde düşünmeye, muhakeme 

yapmaya teşvik etti.  3,4 1,036 

 

Öğretmenler kurs sonunda teorik olarak yeni bilgiler kazandıkları, kursta sunulan bilgi ve 

becerilerin herhangi bir mesleki ihtiyaçlarını karşıladığı, kursun öğretim uygulamaları üzerinde 

yeniden düşünmeye teşvik ettiği, kursa katılmanın mesleki bilgi, beceri ve tutumlarında her hangi bir 

değişime neden olmadığı, kursun mesleki motivasyonu olumlu yönde etkilediği, kursta öğrenilenlerin 

performanslarını olumlu yönde etkilediği, kursta meslekleriyle ilgili yeni bilgi ve beceriler 

kazandıkları ve bunları derslerinde uygulayabildikleri, böylece öğrencilere daha yararlı oldukları, 

bunları arkadaşlarıyla paylaştıkları, diğer öğretmenlerle daha fazla işbirliği yapma, yardımlaşma ve 

dayanışma gereği hissettikleri ve kursun derste kullandıkları öğretim yöntem ve tekniklerinde 

değişiklik yapmalarını sağladığı konusunda kararsız olduklarını belirtmişlerdir (Χ =2,8 – 3,2). Bu 

bölümde öğretmenlerin katıldıklarını belirttikleri tek madde kursun onları öğretim uygulamaları 

üzerinde düşünmeye, muhakeme yapmaya teşvik ettiğidir. (Χ = 3,4). 

 Öğrenilenlerin uygulamaya aktarımına yönelik öğretmen görüşlerinin alındığı anketin 

dördüncü bölümünden elde edilen bulgular Tablo 5’te verilmiştir. Öğretmenler kurstan sonra 

öğrencilerini değerlendirmede klasik yöntemler dışındaki yöntemleri (portfolyo, performans 

değerlendirme) kullanmaya başladıklarını (Χ =3,5) belirtmiştir. Öğretmenler kursta yeni müfredatla 

ilgili anlatılan değişiklikleri anladıkları, kursun derslerini daha çok öğrenci merkezli işlenmelerini 

sağladığı, derslerinde yapılandırmacı yaklaşımı daha çok kullanmaya başladıkları, derslerde farklı 

yöntem ve teknikleri kullanmalarını sağladığı, öğrendikleri yöntem ve tekniklerin soyut konuları daha 

kolay somutlaştırılmalarını sağladığı, kalıcı öğrenmelerin gerçekleşmesini sağladığı, derslerinde grup 

çalışması ve iş birliğine dayalı etkinlikleri daha fazla kullanmalarını sağladığı, araştırma incelemeye 

yönelik aktivitelerin gelişmesine olanak sağladığı, hazırladıkları etkinliklerde öğrencilerinin bireysel 

farklılıklarını daha iyi gözetmeye başladıkları ve sınıfta daha çok rehber rolü üstlenmelerini sağladığı 

konusunda kararsız olduklarını (Χ =2,9 – 3,3) belirtmişlerdir.  
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Tablo 5: Yeni öğretim programları tanıtımı HİE kursunda öğrenilenlerin uygulamaya 

aktarımına yönelik öğretmen görüşleri 

No Maddeler Χ  SS 

 Kursta yeni müfredatla ilgili anlatılan değişiklikleri anladım 3,3 0,996 

 Kurstan sonra derslerimde yapılandırıcı yaklaşımı daha çok kullanmaya 

başladım 3,3 0,894 

 Kurstan sonra derslerimde çeşitli öğretim yöntem ve teknikleri daha çok 

kullanmaya başladım 3,1 1,002 

 Kurstan sonra öğrencilerimi değerlendirmede klasik yöntemler dışındaki 

yöntemleri (portfolyo, performans değerlendirme) kullanmaya başladım 3,5 0,989 

 Kurstan sonra hazırladığım etkinliklerde öğrencilerimin bireysel 

farklılıklarını daha iyi gözetmeye başladım.  3,1 0,985 

 Kurs derslerimin daha çok öğrenci merkezli işlenmesini sağladı 3,1 1,092 

 Kursta öğrendiğim yöntem ve teknikler soyut konuların daha kolay 

somutlaştırılmasını sağladı 2,9 0,934 

 Kursta öğrendiğim yöntem ve teknikler kalıcı öğrenmelerin gerçekleşmesini 

sağladı 2,9 0,961 

 Kurs derslerimde grup çalışması ve iş birliğine dayalı etkinlikleri daha fazla 

kullanmamı sağladı 3,0 1,069 

 Kurs, araştırma incelemeye yönelik aktivitelerin gelişmesine olanak sağladı 3,3 1,121 

 Kurs sınıfta daha çok rehber rolü üstlenmemi sağladı 3,1 1,081 

 Kurs, derslerde farklı yöntem ve teknikleri kullanmamı sağladı 3,2 1,064 

 

Kursun öğrenciye katkısına yönelik öğretmen görüşlerinin alındığı anketin beşinci 

bölümünden elde edilen bulgular Tablo 6’da verilmiştir. Öğretmenler bu bölümde bütün maddelerin 

kısmen gözlendiğini belirtmiştir. En düşük ortalamaya (Χ =1,9) öğrencilerin akademik başarılarında 

artış olduğuna dair madde sahiptir. Diğer maddelerde ise öğretmenler, kurstan sonra öğrencilerin derse 
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ilgi ve motivasyonlarında, takım çalışması, araştırma, inceleme, gözlem yapma, bağımsız çalışma 

becerilerinde ve derse aktif katılımlarında artışın kısmen gözlendiğini (Χ =2,0 – 2,2) belirtmişlerdir. 

Tablo 6: Yeni öğretim program tanıtımı HİE kursunun öğrenciye katkısına yönelik öğretmen görüşleri 

No Maddeler Χ  SS 

1 Öğrencilerin akademik başarılarında artış 1,9 0,583 

2 Öğrencilerin derse ilgisinde artış 2,1 0,609 

3 Öğrencilerin derse karşı motivasyonlarında yükselme  2,0 0,648 

4 Öğrencilerin takım çalışması becerilerinde gelişme  2,0 0,625 

5 Öğrencilerin araştırma, inceleme ve gözlem yapma becerilerinde gelişme 2,1 0,639 

6 Öğrencilerin bağımsız çalışma becerilerinde gelişme 2,1 0,650 

7 Öğrencilerin derse aktif katılımında artış 2,2 0,673 

 

Anketin son bölümünde yazılı görüş bildiren öğretmenlerden bazıları anketin 4. ve 5. 

bölümlerinde belirtilen gelişme ve kazanımların kurstan değil, öğretim programını ve öğretmen rehber 

kılavuzunu incelemeleri ve bir yıllık uygulamaları sonucu elde ettiklerini belirtmişlerdir.    

Anketin altıncı bölümünde öğretmenlere kurstan önce bilmedikleri ve yapmadıkları, kurstan 

sonra öğrendikleri ve yapabildikleri sorulmuştur. Öğretmenler yeni programın içeriği, yapılandırmacı 

öğrenme yaklaşımı, öğrenci merkezli eğitim, proje, performans görevleri ve bunların 

değerlendirilmesinde rubriklerin kullanımı, portfolyolar, alternatif ölçme değerlendirme yöntemleri, 

etkinlikler ve bireysel farklılıkların dikkate alınması konularında bilgi eksikliklerinin olduğunu ve kurs 

sonrası bunların kısmen giderildiğini belirmiştir. Bazı öğretmenler kurstan önce dersi sadece anlatarak 

öğretebileceklerini düşündüklerini kurstan sonra ise bu düşüncelerinin değiştiğini belirtmiştir. 

Birçok öğretmen kursun faydalı olmadığını, amacına ulaşmadığını, kursta programı tanıma 

fırsatı bulamadıklarını ve daha fazla kafa karıştırdığını belirtmiştir. Öğretmenlerin çoğu değişiklikleri 

olumlu bulmakta, onaylamakta ve bunları öğrenmeleri gerektiğine inanmaktadırlar. Ancak 

gelişmelerinde kursun değil, daha sonraki kendi araştırmaları, program ve öğretmen kılavuzunun 

incelenmesi ve uygulamalarının etkili olduğunu belirtmişlerdir. 

Bazı öğretmenler ise kursta anlatılanları zaten bildiklerini ve uyguladıklarını, sadece plan ve 

programlardaki değişimi görme fırsatı bulduklarını, geçmişten farklı bir şey yapmadıklarını, buna 
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gerek duymadıklarını belirtmiştir. Buna gerekçe olarak da sınav sistemi, sınıfların kalabalık olması, 

araç gereç ve altyapı eksikliklerini göstermişlerdir.   

 Anketin yedinci bölümünde hizmet içi eğitim kurslarının daha etkili olması için öğretmenlerin 

önerileri alınmıştır. Öğretmenler seminerlerin içerikleri ile ilgili olarak; bilgiler uygulamalı olarak 

verilmeli, ölçme değerlendirme bölümü daha ayrıntılı verilmeli, bilgisayar teknolojileri (bilgisayar, 

projeksiyon, telekonferans vb.) etkin bir şekilde kullanılmalı, hazır slayt gösterimi ve slaytların 

okunması şeklinde değil de etkileşimli bir şekilde ders gibi yürütülmeli, soru-cevap yöntemi 

kullanılmalı, etkinliklerle içerik sunulmalı, etkinliklerin sınıfta uygulanmasına yönelik bilgiler 

verilmeli, katılım zorunlu olmalı ve belirli aralıklarla tekrarlanmalı, katılımcı sayısı az olmalı, kurslar 

daha küçük gruplar halinde yapılmalı, kursların etkililiği araştırılmalı ve yeni kursların açılmasında bu 

sonuçlara dikkat edilmeli vb. gibi önerilerde bulunmuşlardır. Ayrıca, öğretmenler seminerlerin yer ve 

zamanları ile ilgili olarak, seminer zamanı için öğretmenlerin görüşleri alınmalı, istekleri göz önünde 

bulundurulmalı, kurslar daha uzun süreli olmalı, sık sık tekrarlanmalı, dolu dolu geçmeli, yılsonunda 

değil dönem başlarında yapılmalı, öğretmenlerin çalıştığı okullarda ayrı ayrı yapılmalı, kurs yeri ferah, 

havadar, temiz ve aydınlık olmalı, seminerler tatil bölgelerinde yapılmalı vb. gibi önerilerde 

bulunmuşlardır. 

 Öğretmenler kursu verenlerin seçiminin iyi olmadığını düşünmekte ve kursu veren kişilerde 

olması gereken özellikleri; “kurs öğreticilerinin seçimi daha dikkatli yapılmalı, kısa sürede değil iyi 

eğitim almış ve alanında uzman kişilerden seçilmeli, sorulara cevap verebilecek yeterlilikte olmalı, 

programı uygulayanlar arasından seçilmeli, saygılı ve nazik olmalı, insanlarla iyi iletişim kurabilmeli, 

hitabeti iyi olmalı, ilgi çekebilmeli, katılımcıları etkinliklere katabilmeli, üniversitelerle işbirliği 

yapılmalı ve akademisyenler ya da mümkünse programın hazırlayıcıları kursu vermeli” olarak 

belirtmişlerdir. 

Öğretmenlerin kurslara başvuru ve seçilmeleri ile ilgili önerileri ise; “isteyen herkes istediği 

kursa alınmalı, bunun için daha çok sayıda kurs açılmalı, özellikle mahalli kurslarda katılım fazla 

sınırlandırılmamalı, yakın bölgelerden isteyenler de kursa alınmalı” şeklindedir. 

Bazı öğretmenler kurslarla ya da programlarla ilgili ön yargılar olduğunu belirtmiş ve buna 

yönelik önerilerde bulunmuştur. Bunlar; “öğretmenler kursların faydasına inandırılmalı, motive 

edilmeli ve gönüllü olarak katılımları sağlanmalıdır, hizmet içi eğitim seminerlerinde amaç sertifika 

almak değil kendimizi geliştirmek olmalıdır, program değişikliğine paralel olarak ölçme 

değerlendirme sistemimiz de değişmelidir, aksi takdirde program değişikliği anlamsızdır” şeklindedir.  

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

 Bu çalışmada elde edilen bulgular, öğretmenlerin hem yeni öğretim programının tanıtımıyla 

ilgili HİE kursuna hem de hizmet içi eğitim kurslarının geneline yöneliktir. Özellikle anketin son iki 
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bölümünden elde edilen bulgular öğretmenlerin görüş ve önerilerini belirtirken sadece yeni öğretim 

programı tanıtım kursunu değil tüm hizmet içi eğitim kurslarını dikkate aldıklarını göstermektedir. 

Araştırmaya katılan öğretmenlere göre kursun planlanmasında, uygulanmasında ve sonrasında çeşitli 

eksiklik ve aksaklıklar yaşanmakta, HİE kursları etkili ve yeterli olmamaktadır. Programların 

tanıtımına yönelik HİE faaliyetlerinin yetersiz olduğu (Erdoğan, 2005; Korkmaz, 2006; Pehlivan & 

Koray, 2007; Nar, Baloğlu & Yüksel, 2007) ve öğretmenlerin programların gerekleri hakkında 

yeterince bilgilendirilmemelerinin bazı sorunların yaşanmasına yol açtığı (Arslan & Demirel, 2007; 

Şahin, 2007; Özpolat ve diğ., 2007) çeşitli araştırmacılar tarafından da ifade edilmektedir.  

Öğretmenler kursların planlanması ve uygulanmasında kendi düşüncelerinin alınmadığını 

belirtmektedirler. Öğretmenlerin kursun içeriği, yeri, zamanı katılımcı sayısı gibi konularda çeşitli 

önerileri vardır. Kursların daha etkili yürütülebilmesi için bu önerilerinin dikkate alınması gerekir. 

Özellikle merkezi olarak yapılan farklı alanlardaki kursların sınırlı sayıda katılımcıya yönelik olması 

merkezden yürütülen HİE kurslarından faydalanılmasını güçleştirmekte hatta imkânsız hale 

getirmektedir (Kaya, 2003). Bu durum görev başındaki bazı öğretmenlerin HİE uygulamalarından 

yeterince faydalanamamaları sonucunu doğurmaktadır. Bu da MEB’in kurs sayısını artırarak 

beklentileri karşılaması gerektiğini ortaya koymaktadır. Tekin ve Ayas (2002)’a göre öğretmenlerin 

kendi ihtiyaçlarına hitap eden kursları seçebilmeleri programların da etkililiğini artırmaktadır. 

Kurs öncesi öğretmenlere kursun amaç ve içeriğiyle ilgili gerekli dokümanların 

gönderilmediği öğretmenler tarafından belirtilmiştir. Bu tür dokümanların hazırlanmasının hem kursun 

öğreticisine hem de kursiyerlere yararının olduğu belirtilmektedir (Armutçuoğlu, 1992; Pehlivan, 

1997). Kursun istenilen hedefleri gerçekleştirebilmesi ve amacına ulaşması için öğretmenlerin kursta 

hazırlıklı olmaları sağlanmalıdır. Bunu sağlamak için de gerekli bilgilendirmenin önceden yapılması 

ve dokümanların öğretmenlere gönderilmesi gerekir. Kurs esnasında da gerekli dokümanların 

öğretmenlere verilmemesi kursun önemli bir eksiği olarak düşünülmektedir. Kurstan önce hangi 

konularda kendilerine bilgi verileceğini bilmeyen öğretmenlerin kurs esnasında dikkatlerinin çekilmesi 

ve içeriği yeterince anlayabilmeleri mümkün olamamaktadır. Bu anlamda kurs içeriklerinin önceden 

öğretmenlere dağıtılması, onların kurslara hazırlıklı gelmelerini sağlayacak, bu da kursun etkisini 

arttıracaktır. 

Öğretmenler yapılan program değişikliklerini olumlu bulmakta, onaylamakta ve bu bilgileri 

öğrenmelerinin gerekli olduğuna inanmalarına karşın HİE kurslarının faydalı olmadığını ve amacına 

ulaşmadığını düşünmektedirler. Hatta öğretmenlerin bazıları kursun daha çok kafa karıştırdığını 

belirtmiştir. Öğretmenler, kursta yeni bilgi ve becerilerin etkili bir şekilde aktarılmadığına, kurs 

sırasında katılımcıların uygulama yapmasına imkân sağlanmadığını belirtmektedirler. Yapılan 

çalışmalar HİE kurslarının etkinliğinin artırılmasına ihtiyaç duyulduğu ve daha işlevsel hale 

getirilmesinin beklendiği sonucunu ortaya koymaktadır (Özyürek, 1981; Boydak & Dikici, 2001; Şen, 
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2003). Bu nedenle içeriğin etkinliklerle uygulamalı bir şekilde sunulması, hazır slaytların okunması 

şeklinde değil de bilgisayar teknolojilerinin etkili bir şekilde kullanılması önerilmektedir. Bu anlamda 

düşünüldüğünde, kurs öğreticilerinin kursun içeriğine hakim olmaları ve öğretmen ihtiyaçlarını 

karşılayabilecek yeterliliğe sahip olmaları son derece önemlidir. Bu da ancak, alanında çok iyi olan, 

kalifiye elemanların HİE kurslarında görevlendirilmeleri ile sağlanabilir.  

 Kursta teorik ve pratik bilgilerin dengeli bir şekilde verilmediğine sadece teorik olarak 

verildiğine inanmaktadırlar. Literatürde yapılan birçok çalışmada da, büyük çapta insan gücü, zaman, 

enerji ve paraya dayanan bu faaliyetlerin amaçlarına tam olarak ulaşamadığı, gereksinimleri 

karşılayamadığı belirtilmektedir. Öğretmenleri bilgilendirmek amacıyla yapılan bazı HİE kurslarının 

öğretmenlere içerik ile ilgili basit düzeyde teorik bilgiler vermekten ileriye gidemedikleri (Kaya, 2003; 

Kop, 2003; Ercan & Altun, 2005) tarafından yapılan çeşitli çalışmalarda da ortaya konmuştur. Teorik 

bilgiyi okuyarak da öğrenmek çoğu zaman mümkün olduğuna göre, öğretmenlere bu tür kurslarda 

daha fazla uygulama yaptırılması onların konuları daha iyi kavramalarına yardımcı olacaktır. Bu 

durum Metin (2010) tarafından yapılan çalışmada da ortaya çıkmıştır.  

Kursun öğretmenlere en önemli katkılarından birisi alternatif ölçme değerlendirme 

tekniklerinden haberdar olmalarını sağlamasıdır. Zira öğretmenler kurstan sonra öğrencilerini 

değerlendirmede portfolyo, performans değerlendirme gibi klasik yöntemler dışındaki yöntemleri 

kullanmaya başladıklarını belirtmiştir. Programlardaki değişimin çok hızlı yapılması ve çok kısa 

sürede uygulanmaya başlanması nedeniyle öğretmenlerin özellikle programın değerlendirme anlayışı 

bakımından kendilerinden ne beklediğini tam olarak öğrenemeden uygulamak zorunda kaldıkları ve 

alternatif değerlendirmeyle ilgili değişik sorunlar yaşadıkları, birçok konuda bilgi eksikliğine sahip 

oldukları ve bu konuda HİE kurslarına ihtiyaç duydukları literatürde ifade edilmektedir (Korkmaz, 

2006; Metin & Özmen, 2009; Şenel, 2008). Bu anlamda düşünüldüğünde, öğretmenlere yeni 

programların değerlendirme anlayışını hem teoride hem de pratikte öğretecek kursların bir an önce 

geniş çaplı olarak düzenlenmesi, yaşanan sorunların giderilmesi açısından da önem taşımaktadır.  

Öğretmenlerde hizmet içi kurslarının etkili olmadığı ve kursların zaman kaybı olduğu kanısı 

hakimdir. Zira yapılan HİE çalışmalarında genellikle katılımcılara konuyla ilgili basit teorik bilgilerin 

verildiği ve zaman zaman da sınırlı sayıda örneklerin gösterildiği ve bu durumun da öğretmenlerin 

HİE uygulamalarına ön yargı ile yaklaşmalarına, hatta çoğu zaman gereksiz uygulamalar olduklarını 

düşünmelerine yol açtığı (Kaya, 2003; Kop, 2003; Şenel, 2008; Tekin, 2004) belirtilmektedir. Yönetici 

ve öğretmenlerin uygulanan HİE programlarına ilişkin görüşlerinin olumsuz olduğu ve programlardan 

memnun olmadıkları Aydoğan (2002) tarafından yapılan bir araştırmada ortaya konmuştur. Bu 

nedenle öğretmenler motive edilerek kursların yararlılığına inandırılmalıdır. Öğretmenlerin HİE 

kurslarını zaman kaybı olarak görme eğilimlerini önlemenin yolu, öğretmenlerin ihtiyaçlarını dikkate 

alan programlar hazırlamaktan geçmektedir (Tekin & Ayas, 2002).  
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Kurs sonrası, kursu verenlerle katılımcılar arasında ya da kursa katılan öğretmenler arasında 

iletişimin devam etmediği ve kursta öğretilenlerin uygulanıp uygulanmadığının takibinin yapılmadığı 

belirtilmiştir. Ayrıca öğretmenler, öğrendiklerini arkadaşlarıyla paylaşmada, öğretmenler arası 

işbirliği, yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamada kursların yeterince etkili olmadığını 

belirtmektedirler. Öğretmenlere göre, HİE kursu sonrası öğrencilerin akademik başarılarında, derse 

karşı ilgi, tutum ve motivasyonlarında kısmen artış gözlenmiştir. Birçok öğretmen bu artışın kurstan 

değil programla ilgili kendi çalışmalarından kaynaklandığını belirtmiştir. Yürütülen HİE kursları 

sonrasında kurs süresince verilen bilgilerin uygulamaya nasıl yansıdığının tespiti neredeyse hiç 

yapılmamaktadır (Metin, 2010). Oysaki verilen bilgilerin doğru kullanılıp kullanılmadığı ve yeterli 

olup olmadığı ancak uygulama sürecinde görülebilir.   

Sonuç olarak HİE programlarında kurs öncesi, kurs esnasında ve kurs sonrasında çeşitli 

aksaklıklar yaşandığı görülmüştür. Bu aksaklıkların giderilmesi için MEB üniversitelerle işbirliğine 

gitmelidir. Bu şekilde geniş katılımlı araştırmalarla öğretmen ihtiyaçları belirlenmiş ve etkili HİE 

programları düzenlenerek sürekli gelişim sağlanmış olacaktır. Ayrıca öğretmenlerin eksikliklerini 

belirlemeye yönelik çok sayıda çalışma yapılmış olmasına rağmen, bu eksikliklerin giderilmesi 

amacıyla düzenlenen HİE kursları yok denecek kadar azdır (Şenel, 2008; Metin, 2010). Yapılacak yeni 

çalışmaların eksiklikleri belirtilen konularda HİE kursları tasarlama ve yürütmeye yönelik olması 

önerilmektedir. 
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ÖZET 

Çalışmanın amacı ilköğretimde uygulanan yeni öğretim programlarına yönelik öğretmenlerin 

görüş ve önerilerini belirlemektir. Araştırmanın örneklemini Trabzon il merkezinde 8 farklı ilköğretim 

okulunda görev yapan 214 öğretmen oluşturmaktadır. Öğretmenlerin görüşleri belirlenirken 

araştırmacılar tarafından hazırlanan iki bölümden oluşan bir anket kullanılmıştır. Anketin birinci 

bölümü öğretmenlerin görüşlerinin sorulduğu ve “Hiç Katılmıyorum”, “Çoğunlukla Katılmıyorum”, 

“Çoğunlukla Katılıyorum” ve “Tamamen Katılıyorum” şeklinde cevap verdikleri 22 likert tipi 

sorudan, ikinci bölümü ise görüş ve önerilerini yazmalarının istendiği yazılı cevap gerektiren 

sorulardan oluşmaktadır. Elde edilen veriler öğretmenlerin büyük bir çoğunluğunun yeni öğretim 

programlarını önemli bir reform olarak görmekle birlikte, programların geliştirilmesi ve uygulanması 

sürecinde önemli eksiklikler olduğuna inandıklarını göstermektedir. Öğretmenlerin büyük bir 

çoğunluğu programların geliştirilmesi sürecinde görüşlerine başvurulmadığını, programlar 

uygulanmaya konulmadan önce gerekli alt yapının oluşturulmadığını, programları destekleyen kaliteli 

materyallerin yeterince temin edilmediğini ve yeterli desteğin sağlanmadığını dile getirmişlerdir.  

Anahtar kelimeler: Yeni Öğretim Programları, Öğretmen Görüşleri, Reform 

 

ABSTRACT 

  The aim of this study was to determine the view of primary school teachers about the new 

curriculum. The sample consisted of 214 primary school teachers who work in eight different schools. 

A two-part questionnaire developed by the researchers has been used to collect data. The first part of 

the questionnaire consisted of 22 items and four choices which were “Completely Disagree”, 

“Generally Disagree”, “Generally Agree”, and “Completely Agree”.  The second part of the 
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questionnaire composed of open-ended question which required written responses related to teacher 

views. The data showed that teachers defined the curricula change as a reform, but they believed that 

there were important deficiencies in developing and implementing process of the programs. Most of 

the teachers phrased that it was not asked their views about the programs in developing process; 

background required for the programs was not prepared before the implementation, qualified teaching 

materials were not sufficient, and teachers were not supported adequately.  

Key words:  New Curricula, Teacher Views, Reform 

1. GİRİŞ 

Değişen ve gelişen toplum hayatının gereklerine ayak uydurulmasında ve mevcut sorunların 

çözümünde reformlar önemli rol oynar. Eğitimi daha etkin ve verimli bir şekilde işe koşmak için 

“eğitim reformu” da diyebileceğimiz köklü ve yapısal yeniden yapılanmalar gelişmiş veya gelişmemiş 

bütün ülkeler için gereklidir. Ülkemizde 1980'li yıllardan sonra çağdaş yaşamın gerektirdiği ölçülere 

ulaşmak ve eğitimin niteliğini arttırmak amacıyla eğitim sisteminde, "yeniden yapılanma","eğitim 

reformu", "yeniden düzenleme" ya da "geliştirme" çabaları adı altında yapısal, teknolojik, insan ve 

amaçlar boyutunda birtakım değişikliğe neden olabilecek bazı girişimler gerçekleştirilmiş ya da 

gerçekleştirilmek istenmiştir (Toptan, 2001; Hesapçıoğlu, 2003). Eğitim alanında, bilimsel ve 

teknolojik gelişmeler, öğretme/öğrenme anlayışındaki değişmeler, eğitimde kaliteyi ve eşitliği 

artırma ihtiyacı, bireysel ve ulusal değerlerin küresel değerler içinde geliştirilmesi ihtiyacı, 

programda yer alan konuların birçoğunun çocukların yaş ve gelişim düzeylerine uygun olmaktan 

ve onların merak ve ilgilerini karşılamaktan uzak olması, okulda kazandırılmaya çalışılan 

yaşantı biçimleri ile gerçek dünyanın çoğu kez uyum içinde olmaması gibi gerekçelerle 

değişik reformlar yapılmaktadır. Türkiye’de bu anlamda yapılan reformlardan birisi de, 2005 

yılından itibaren uygulanmaya başlanan yapılandırmacı yaklaşım esaslı öğretim programları 

reformudur. Bu programlar ilk defa 2004-2005 öğretim yılında dokuz farklı şehirde 120 okulda pilot 

olarak uygulanmış 2005-2006 öğretim yılında ilköğretim birinci kademede daha sonraki yıllarda da 

kademeli olarak diğer sınıf seviyelerinde uygulanmaya başlanmıştır (MEB, 2005). Ancak yeni 

öğretim programları uzun zamandır uygulanmasına rağmen, programların öngördüğü değişim 

alanlarında başarılı olunamadığına ilişkin araştırma sonuçları bulunmaktadır (Tüfekçioğlu & 

Turgut, 2008; Üstün, 2008) 
Çoğu zaman zor ya da etkili değişimin yerine, kolay ve gösterişli olanın seçildiği, bunun 

sonucunda da değişim girişimlerinin sorunları gideremediği ve pek çok emeğin, zamanın, paranın boşa 

harcandığı bilinmektedir (Bursalıoğlu, 2000). Eğitimde birçok yeniliğin öngörüldüğü bir dönemde 

değişim uygulamalarının başarılı olmasını sağlayan ya da başarısızlığına neden olan etkenlerin 

belirlenmesi bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Eğitimde başarısızlıkla sonuçlanan reform 
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ya da değişim girişimleri, yeni reform çabalarının da başarısızlıkla sonuçlanacağı beklentisinin 

oluşmasına neden olabilmekte; böyle bir olumsuz beklenti ise değişime karşı direnmenin olmadığı 

örgütlerde bile reformların uygulanmasında başarıyı engelleyebilmektedir (Karip, 1996). 

Bir öğretim programının planlanması, geliştirilmesi, yenilenmesi ve değerlendirilmesi 

aşamalarında konu ile ilgili herkesin sürece etkin olarak katılması gerekir. Bu nedenle bir programın 

başarısındaki en önemli etken hiç şüphesiz programı uygulayacak olan öğretmenlerdir (Akgün, 1995). 

Dolayısıyla, program geliştirme, uygulama ve değerlendirme süreçlerinde programın uygulayıcısı olan 

öğretmenlerin görüşlerine başvurulması önemlidir. 

Programların uygulamada değerlendirilmesine yönelik yapılan çalışmaların programların 

öğretmenler tarafından nasıl algılandığı ve uygulamada karşılaşılan güçlüklerle çözüm önerileri gibi 

konular üzerine odaklandığı görülmektedir (Gömleksiz, 2005; Gözütok, Akgün & Karacaoğlu, 2005; 

Korkmaz, 2006). Literatürden farklı olarak yapılan bu çalışmanın amacı 2004-2005 öğretim yılında 

uygulamaya konulan yapılandırmacı yaklaşımı esas alan yeni öğretim programlarının geliştirilmesi ve 

uygulanması sürecine yönelik olarak öğretmenlerin görüş ve önerilerinin tespit edilmesidir. 

2. YÖNTEM 

Araştırmada tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini Trabzon il merkezinde 8 

farklı ilköğretim okulunda görev yapan farklı branşlardan toplam 214 öğretmen oluşturmaktadır. 

Öğretmenlerin bu süreçteki görüşleri belirlenirken Hopkins (2001) tarafından belirtilen etkili 

reformların özellikleri dikkate alınarak araştırmacılar tarafından geliştirilen iki bölümden oluşan bir 

anket kullanılmıştır. Anketin birinci bölümü, öğretmenlerin reform sürecine yönelik görüşlerinin 

sorulduğu ve “Hiç Katılmıyorum”, “Çoğunlukla Katılmıyorum”, “Çoğunlukla Katılıyorum” ve 

“Tamamen Katılıyorum” şeklinde dörtlü likert tipi 22 sorudan, ikinci bölümü ise sürecin olumlu ve 

olumsuz yönleri ile önerilerini yazmalarının istendiği yazılı cevap gerektiren sorulardan oluşmaktadır. 

Öğretmenlerin anketin birinci bölümüne verdikleri cevaplar, “Hiç Katılmıyorum = 1”, “Çoğunlukla 

Katılmıyorum = 2”, “Çoğunlukla Katılıyorum = 3” ve “Tamamen Katılıyorum = 4” şeklinde 

puanlanmış ve verilen cevapların ortalaması alınarak 1.00-1.75 “Hiç Katılmıyorum”, 1.75-2.50, 

“Çoğunlukla Katılmıyorum”, 2.50-3.25 “Çoğunlukla Katılıyorum” ve 3.25-4.00 “Tamamen 

Katılıyorum” olarak kategorilere ayrılmıştır. Elde edilen veriler üzerinde yapılan istatistiksel 

işlemlerden elde edilen sonuçlar frekans, yüzde ve ortalama olarak sunulmuştur. 

3. BULGULAR 

 

Bu çalışmada ilköğretimde uygulanan yeni öğretim programlarının geliştirilmesi ve 

uygulanması sürecine yönelik olarak ilköğretimde görev yapan farklı branşlardaki öğretmenlerin görüş 
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ve önerileri belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmaya katılan öğretmenlere ait cinsiyet, branş ve hizmet 

yılı verileri Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1. Araştırmaya katılan öğretmenlere ait demografik özellikler 

 

 N % 

C
İN

Sİ
Y

E
T

   
 

Erkek 131 61,1 

Bayan 83 38,9 

Toplam 214 100,0 

B
R

A
N

Ş 

İdareci 16  7,4 

Sınıf öğretmeni 96  45 

Branş öğretmeni 102  47,6 

Toplam 214 100,0 

H
İZ

M
E

T
 Y

IL
I 

0-5 yıl 34 15,8 

6-10 yıl 56 26,3 

11-20 yıl 90 42,1 

21 yıl ve üzeri 34 15,8 

Toplam 214 100,0 

 

 

3.1. Testin Birinci Bölümünden Elde Edilen Bulgular 
 

Araştırmaya katılan öğretmenler en yüksek katılım oranıyla (%50 “Çoğunlukla Katılıyorum”, 

%34,2 “Tamamen Katılıyorum) yapılandırmacı yaklaşıma göre hazırlanan yeni öğretim 

programlarının önemli bir reform olduğuna (Χ = 3,11) inanmalarına karşın ülkemiz şartları için 

yeterince uygun olmadığını (Χ = 2,26)  ifade etmişlerdir. Anketten elde edilen en düşük oranlar ise 

programların geliştirilme süreciyle ilgilidir. Öğretmenlerin büyük çoğunluğu programlar 

hazırlanmadan önce yeterli ihtiyaç analizi yapılmadığına, görüşlerine başvurulmadığına (Χ = 1,68) ve 

programlar uygulamaya konulmadan önce gerekli altyapının oluşturulmadığına (Χ = 1,68) 

inanmaktadır. Ayrıca öğretmenler programların hazırlanış sürecinde farklı okul şartlarının (Χ = 1,87) 

ve farklı öğrenci seviyelerinin (Χ = 2,00) çoğunlukla dikkate alınmadığına inanmaktadır.   
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Öğretmenlerin çoğunluğu programların uygulanması süreci ile ilgili aksaklıkların olduğunu 

belirtmektedir. Öğretmenler programların etkili bir şekilde uygulanması için programı destekleyen 

kaliteli materyallerin yeterince sağlanmadığına (Χ = 1,84),  imkânların kısıtlı olduğu yerlerde 

programın etkili bir şekilde uygulanması için gerekli tedbirlerin alınmadığına (Χ = 1,74) ve yapılan 

yardımlarda okulların ihtiyaçlarının yeterince dikkate alınmadığına (Χ = 2,03) inanmaktadır. 

Programların geliştirilmesi ve uygulanmasının planlı bir şekilde yapıldığına (Χ = 2,74)  ve bu süreçte 

sürekli veri toplandığına (Χ = 2,68) inanan öğretmenlerin ortalaması, toplanan verilerin analiz 

edilerek sürecin ona göre yönlendirildiğine inananların ortalamasından (Χ = 2,47) daha yüksektir. Bu 

durum, öğretmenlerin görüşlerinin alınmasına karşın programların geliştirilmesi sürecinde önerilerinin 

yeterince dikkate alınmadığına inandıklarını göstermektedir. Ayrıca öğretmenler programın sınıf içi 

yansımalarının yeterince dikkate alınmadığına inanmaktadırlar.     

Araştırmaya katılan öğretmenlerin reform süreci ile ilgili görüşleriyle ilgili anketin birinci 

bölümüne verdikleri cevaplara ait ortalama ve standart sapma değerleri Tablo 2’de verilmiştir. 

No Yargılar  Χ  SD 

1 Yapılandırmacı yaklaşıma göre hazırlanan yeni öğretim programı önemli bir reformdur. 3,11 0,86 

2 Program hazırlanmadan önce ihtiyaç analizi yapılmış, bizim görüşlerimize 

başvurulmuştur  

1,68 0,62 

3 Programlar hazırlanırken farklı okul şartları dikkate alınmıştır. 1,87 0,84 

4 Programlar hazırlanırken farklı öğrenci seviyeleri dikkate alınmıştır. 2,00 0,91 

5 Programlar uygulamaya konulmadan önce gerekli altyapı oluşturulmuştur. 1,68 0,74 

6 Programların uygulanması sırasında MEM/MEB tarafından yeterli destek 

sağlanmaktadır. 

2,45 0,76 

7 Programların uygulanması sırasında okulla MEM/MEB arasında esnek bir 

iletişim/iletişimi sağlayan yapılar mevcuttur. 

2,16 0,72 

8 Programların etkili bir şekilde uygulanması için yapılan yardımlarda okulların  

   

2,03 0,79 

9 Programların geliştirilmesi ve uygulanması planlı bir şekilde yapılmaktadır. 2,74 0,72 

10 Programların geliştirilmesi ve uygulanması sürecinde sürekli veri toplanmaktadır. 2,68 0,77 

11 Programların işleyişi ile ilgili toplanan veriler analiz edilerek süreç ona göre 

yönlendirilmektedir  

2,47 0,65 

12 Programların uygulanmasını takip eden, yöneten, liderlik yapan kişiler mevcuttur.  2,32 0,84 

13 Programlar belirli bir vizyona sahiptir. 2,92 0,71 

14 Programın etkili bir şekilde uygulanması için programı destekleyen kaliteli  

  

1,84 0,73 
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Tablo 2. Araştırmaya katılan öğretmenlerin anketin birinci bölümüne verdikleri cevaplara ait 

ortalama ve standart sapma değerleri 

Tablo 2 incelendiğinde, öğretmenlerin çoğunluğunun programların belirli bir vizyona sahip 

olduğunu (Χ = 2,92) düşünmesine karşın programların uygulanmasını takip eden, yöneten, liderlik 

yapan kişilerin yeterli olmadığına (Χ = 2,32), uygulama sürecinde bakanlık ya da milli eğitim 

müdürlüğü tarafından yeterli destek sağlanmadığına (Χ = 2,45), esnek bir iletişim ya da iletişimi 

sağlayan yapıların bulunmadığına (Χ = 2,16) ve okullarda programların etkili bir şekilde uygulanması 

için işbirliği içerisinde paylaşımcı bir ortam mevcut olmadığına (Χ =2,63) inandıkları görülmektedir. 

Anketin birinci bölümündeki maddelere ait frekanslar Tablo 3’te verilmiştir.  

 Tablo 3. Araştırmaya katılan öğretmenlerin anketin birinci bölümüne verdikleri 

cevaplara ait frekans ve yüzde değerleri. 

 

 

Yargı  

No 

1. Hiç 
Katılmıyorum 

2. Çoğunlukla 
katılmıyorum 

3. Çoğunlukla 
Katılıyorum 

4. Tamamen 
Katılıyorum 

f % f % f % f 

 

% 
 

1 17 7,9 17 7,9 107 50 73 34,2 

2 85 39,5 113 52,6 17 7,9 0 0 

3 79 36,8 96 44,7 28 13,2 11 5,3 

4 79 36,8 73 34,2 51 23,7 11 5,3 

15 Programların uygulanması sırasında sınıf içi yansımalar dikkate alınmaktadır. 2,34 0,78 

16 Öğretmenler programların etkili bir şekilde uygulanması için yeterli hizmet içi  

ğiti d  i il i ti  

2,00 0,74 

17 Okulda programların etkili bir şekilde uygulanması için işbirliği içerisinde, paylaşımcı 

bir ortam mevcuttur. 

2,63 0,71 

18 Öğrencilere program hakkında yeterli bilgilendirme yapılmıştır. 2,16 0,89 

19 Velilere program hakkında yeterli bilgilendirme yapılmış, velilerin desteği alınmıştır. 1,87 0,88 

20 Programın etkili bir şekilde uygulanması için gerekli isteklilik sağlanmıştır. 2,21 0,74 

21 İmkânların kısıtlı olduğu yerlerde programın etkili bir şekilde uygulanması için gerekli 

tedbirler alınmıştır  

1,74 0,64 

22 Bu program ülkemiz şartlarına uygundur. 

 

2,26 0,79 
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5 96 44,7 96 44,7 17 7,9 6 2,6 

6 17 7,9 101 47,4 79 36,8 17 7,9 

7 28 13,2 135 63,2 39 18,4 11 5,3 

8 56 26,3 101 47,4 51 23,7 6 2,6 

9 0 0 90 42,1 90 42,1 34 15,8 

10 11 5,3 73 34,2 101 47,4 28 13,2 

11 11 5,3 96 44,7 101 47,4 6 2,6 

12 34 15,8 96 44,7 68 31,6 17 7,9 

13 6 2,6 45 21,1 124 57,9 39 18,4 

14 79 36,8 96 44,7 39 18,4 0 0 

15 28 13,2 96 44,7 79 36,8 11 5,3 

16 51 23,7 118 55,3 39 18,4 6 2,6 

17 11 5,3 73 34,2 113 52,6 17 7,9 

18 51 23,7 96 44,7 51 23,7 17 7,9 

19 85 39,5 85 39,5 34 15,8 11 5,3 

20 34 15,8 107 50 68 31,6 6 2,6 

21 79 36,8 113 52,6 22 10,5 0 0 

22 39 18,4 85 39,5 85 39,5 6 2,6 

 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin çoğunluğu programların etkili bir şekilde uygulanması için 

gerekli motivasyonun sağlanmadığına (Χ =2,21), yeterli hizmet içi eğitim faaliyetlerinin 

düzenlenmediğine (Χ = 2,00), öğrencilerin (Χ = 2,16) ve velilerin (Χ = 1,87) programlar hakkında 

yeterince bilgilendirilmediğine ve velilerin desteğinin alınmadığına inanmaktadır. 

3.2.  Testin İkinci Bölümünden Elde Edilen Bulgular 

Testin ikinci bölümünde araştırmaya katılan öğretmenlere öğretim programlarının 

geliştirilmesi ve uygulanması sürecinde karşılaştıkları olumlu ve olumsuz durumlar ile bu durumlara 

yönelik önerileri sorulmuştur. Soruda öğretmenlere program geliştirme ve uygulanması süreci ile ilgili 

düşüncelerinin sorulmasına karşın öğretmenler süreçten ziyade daha çok programın içeriğine yönelik 

düşüncelerini belirtmiştir. Bu düşünceler olumlu durumlar, olumsuz durumlar ve öneriler olmak üzere 

üç başlık altında aşağıda sunulmuştur.  
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3.2.1.  Olumlu Durumlar İle İlgili Öğretmen Görüşleri 

Bu bölümde öğretmenler daha çok program hakkındaki düşüncelerini dile getirmiştir.  

Öğretmenlerin çoğu programların öğrenci merkezli (f=54), öğrencinin aktif olduğu (f=69), öğrenci 

seviyesine uygun (f=42), farklı seviyedeki öğrencilere hitap eden (f=33), öğrencilerin yaparak, 

yaşayarak, oynayarak öğrenmelerini sağlayan (f=48) bir yapıda olduğunu belirtmişlerdir. 

Bazı öğretmenler, yeni programlarla birlikte konuların basitleştiğini, daha ilgi çekici hale 

geldiğini, ekinliklerin konuyu anlamada çok faydalı ve güzel hazırlanmış olduğunu, kitapların daha 

kaliteli hazırlandığını, velilerin sorumluluk aldığını ve eğitim içine çekildiğini ifade etmişlerdir. 

Ayrıca, öğrencilerin performans ve proje görevleriyle öğrendikleri bilgileri uygulama şansı 

bulduklarını, öğrencilerin gereksiz yardımcı kaynak ve dergi alma külfetinden kurtulduklarını, 

öğretmenlerin plan yapmadaki kırtasiyecilik ve zaman kaybının giderildiğini ve teknoloji kullanımına 

ağırlık verildiğini ifade eden öğretmenler de vardır. Alternatif ölçme değerlendirme yöntemlerine daha 

fazla yer verilmesini de öğretmenlerin çoğu olumlu karşılamıştır.   

Programın öğrenciler üzerindeki olumlu etkileri ise; araştırma-inceleme, bilgiye ulaşma 

becerilerinin gelişmesine yardımcı olması, bilimsel süreç becerileri, yaratıcı düşünme ve eleştirel 

düşünme becerileri kazandırması, tablo ve grafik vb. yorumlama becerilerinin artması, grup 

çalışmalarıyla birlikte iş yapma becerilerinin gelişmesi, öğrencilerin farklı yönlerinin ve bireysel 

becerilerinin ortaya çıkması, özgüvenlerinin artması, etkinliklere katılarak pasif öğrencilerin aktif hale 

gelmesi, derse karşı istek ve motivasyonlarının artması, öğrencilerin ezbercilikten kurtulması, 

öğrencilerin okuma yazmaya daha kısa sürede toplu olarak geçmeleri ve güzel yazı yazma becerisi 

kazanmaları şeklinde belirtilmiştir. 

3.2.2. Olumsuz Durumlar İle İlgili Öğretmen Görüşleri 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin en fazla fikir birliğine vardıkları olumsuz durumlar ve 

frekans değerleri aşağıda verilmiştir. Bunlar; zaman yetersizliği (f=87), alt yapı eksikliği ve yetersiz 

fiziki şartlar (f=78), programın yeterince tanıtılmaması (f=75), sınıfların kalabalık olması (f=69) ve 

araç gereç ve materyal eksikliği (f=42) olarak belirtilmiştir. 

Program geliştirme süreci açısından ortaya çıkan olumsuz durumlar; programın öğretmenlere, 

yöneticilere, velilere, müfettişlere ve öğrencilere yeterince tanıtılmamış olması, öğretmenlerin 

uygulama esnasında yalnız bırakılması, çevresel, ekonomik ve sosyal durumların göz ardı edilmesi, 

gerekli altyapı oluşturulmadan uygulamaya geçilmesi, öğretmenler tarafından tespit edilen 

olumsuzlukların dikkate alınmaması ve özellikle kırsal bölgelerdeki imkânsızlıklar olarak 

belirtilmiştir. 

Programın uygulanması sürecinde yaşanan sorunlar ise,  ünite ve konuların fazla olması, SBS 

sınav sistemi, alternatif ölçme değerlendirme etkinliklerinden dolayı kırtasiye giderlerinin artması, 1. 
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sınıfların okuma hızlarında yavaşlama, velilerin ilgisizliği, kitaplardaki etkinliklerin çok sayıda veya 

karmaşık olması, öğrenciler üzerinde aşırı baskı oluşturulması, öğretmenlerin eski sistemden tam 

kopamaması, üstün seviyeli öğrencilerin sıkılması ve dersten kopması, bazı ders kitaplarının içerik 

bakımından yetersiz olması, öğrencilerin araştırma yapabilecekleri uygun ortamların olmaması, bilgiye 

ulaşamamaları, öğrencilerin internet kafelere ve olumsuz davranışlara yönelmesi, yeni etkinlikler 

tasarlamanın öğretmen için zor olması, çalışma kitaplarındaki etkinliklerin yetersiz olması, bazı sınıf 

düzeylerinde metinlerin, cümlelerin ve kelimelerin öğrenci seviyesinin üstünde olması ve okul ve 

çevreden kaynaklanan sorunlar olarak ifade edilmiştir.  

3.2.3. Programların Geliştirilmesi ve Uygulanmasına Yönelik Öğretmenlerin Önerileri 

 Araştırmaya katılan öğretmenlerin program geliştirme sürecine yönelik olarak bazı önerileri; 

“sürekli öğretmen görüşleri alınarak programlar iyileştirilmeli”, “eksikliklere anında müdahale 

edilmeli”, “okulların durumuna göre programlar gözden geçirilmeli”, “tüm toplumun, sendikaların, 

sivil toplum kuruluşlarının görüşleri dikkate alınmalı”, “geliştirilen programlar öz değerlerimize 

uygun olmalı” ve “öğretmenler programları iyice özümsemeli”  şeklindedir. 

Öğretmenlerin programların tanıtımına yönelik bazı önerileri; “öğretmenler program ve 

yapılandırmacı yaklaşımla ilgili sık sık hizmet içi eğitim kurslarına alınmalı”, “program 

hazırlayıcılarıyla öğretmenler toplantı, konferans, panel vb. gibi etkinliklerle bir araya getirilmeli”, 

“öğretmenlere rehberlik yapacak olan müfettişlere programlar iyi anlatılmalı” ve “veliler ve öğrenciler 

yeterince bilgilendirilmeli ve kendilerinden bekleneni özümsemeleri sağlanmalıdır” şeklindedir. 

Programların etkili bir şekilde uygulanabilmesi için gerekli olan alt yapıya ilişkin 

öğretmenlerin bazı önerileri; “Sınıf mevcutları azaltılmalı”, “eğitime ayrılan bütçe artırılmalı”, 

“okulların ihtiyaçları karşılanmalı, fiziki şartlar iyileştirilmeli”, “programları destekleyen materyaller 

ve araç gereç sağlanmalı”, “programlar teknolojik alt yapıyla desteklenmeli” ve“öğrencilerin araştırma 

yapabilmesi, bilgiye ulaşması için gerekli şartlar oluşturulmalı” şeklindedir. 

Yukarıdakilerin haricinde bazı öğretmenler şu önerilerde bulunmuştur: “Ölçme değerlendirme 

etkinlikleri ve sınavlar programlara uygun yapılmalı”, “kitaplar içerik bakımından tekrar gözden 

geçirilmeli”, “kaynak kitaplar iyi incelenmeli”, “öğretmen-öğrenci-veli etkileşimi artırılmalı”, “okullar 

arası iletişim geliştirilmeli”, “konu yoğunluğu, üniteler ya da etkinlikler azaltılmalı”, “veliler proje ve 

performans görevleri hakkında bilgilendirilmeli”, “üstün ve düşük seviyeli öğrencilere yönelik 

etkinlikler geliştirilmeli”, “4. ve 5. sınıftan itibaren branş öğretmenleri derslere girmeli” ve “bazı 

derslerde haftalık ders saatleri artırılmalıdır”.   
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4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

 Çalışmadan elde edilen veriler incelendiğinde, öğretmenlerin büyük bir çoğunluğunun yeni 

öğretim programlarını önemli bir reform olarak gördükleri anlaşılmaktadır. Programların öğrenci 

merkezli, farklı seviyedeki öğrencilere hitap eden, öğrencilerin yaparak, yaşayarak, oyunla öğrendiği 

bir program formatında olması öğretmenlerin çoğunluğu tarafından olumlu yönleri olarak 

belirtilmiştir. Benzer şekilde Erdoğan (2005), Çınar, Teyfur ve Teyfur (2006), Korkmaz (2006) ve 

Ayvacı ve Devecioğlu (2009)  tarafından yapılan çalışmalar, öğretmenlerin yapılandırmacı eğitim 

yaklaşımı ve buna dayalı olarak hazırlanan yeni öğretim programları hakkında genel olarak olumlu 

tutum sergilediklerini ve programları uygulanabilir ve birçok açıdan yeterli gördüklerini ortaya 

koymaktadır. 

Bununla birlikte, öğretmenler programların geliştirilmesi ve uygulanması sürecinde önemli 

eksiklikler olduğuna inanmaktadır. Öğretmenlere göre bunların başında, programlar hazırlanmadan 

önce gerekli ihtiyaç analizlerinin yapılmamış olması gelmektedir. Çünkü program geliştirme sürecinde 

program tasarımı önemli bir basamaktır. Öğretim programları tasarlanırken konu alanının özellikleri 

yanında, toplum ve bireyin (öğrencinin) ihtiyaçlarının belirlenmesi önem taşımaktadır (Yager, 2001).  

Araştırmaya katılan öğretmenlerin büyük bir çoğunluğu programların geliştirilmesi sürecinde 

görüşlerine yeterince başvurulmadığını belirtmektedir. Oysaki literatürde yeni program geliştirme 

çalışmalarında öğretmenlerin tutum ve görüşlerinin son derece önemli olduğu belirtilmektedir 

(Schremer, 1991). Programların uygulayıcısının ve uygulama sürecinde yaşanan sorunların tespitini en 

iyi yapacak olan kişilerin öğretmenler olduğu düşünüldüğünde, yeni program geliştirme 

çalışmalarında öğretmenlerin fikirlerinin de alınması gereği açıktır. Öte yandan, yeni programların 

hazırlanması çalışmalarına, öğretmen, öğrenci hatta veli temsilcilerinin de katıldığı bilinmektedir. 

Buna rağmen, uygulama sürecinde çeşitli aksaklıkların yaşanması, programların yapılandırılmasında 

öğretmen görüşlerinin daha ağırlıklı olarak dikkate alınması gerektiğini ortaya koymaktadır.  

Öğretmenlerin çoğunluğu, programların belirli bir vizyonunun olduğunu, programların 

geliştirilmesinin ve uygulanmasının planlı bir şekilde yapıldığını ve uygulama sürecinde sürekli veri 

toplandığını düşünürken, çoğunlukla toplanan bu verilerin analiz edilerek sürecin ona göre 

yönlendirildiğine inanmamaktadır. Uygulanmakta olan programlarda amaç, içerik, öğretim durumları 

ve değerlendirme boyutlarında bazı aksamalar ve eksiklikler görülebilmektedir. Bu nedenle programın 

uygulanması sonucunda, yetersiz kalan ya da ters işleyen öğelerin olup olmadığı, varsa aksaklıkların 

programın hangi öğelerinden kaynaklandığını belirlemek ve gerekli düzeltmeleri yapmak amacıyla 

programın değerlendirilmesi gerekir (Demirel, 1999). Program geliştirme, değerlendirme olmadan 

tamamlanamaz (Bilen, 1999). Uygulanan programların aksaklık ve eksiklikleri giderildikçe, 

toplumdaki ve bilim alanlarındaki değişmelere göre yeniden düzenledikçe, diğer bir deyişle 

programlar geliştirildikçe eğitimin de niteliğinin artması beklenir (Erden, 1992).  
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Öğretmenlerin çoğunluğu bir reform olarak uygulamaya konulan programların sınıf içi 

yansımalarının dikkate alınmadığına inanmaktadır. Öğretmenler programların hazırlanması esnasında 

farklı öğrenci seviyelerinin ve okul şartlarının dikkate alınmadığını ve imkânların kısıtlı olduğu 

yerlerde programın etkili bir şekilde uygulanması için gerekli tedbirlerin alınmadığın düşünmektedir.  

Programların yöresel ihtiyaçlara, öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarına uygun olarak daha etkili bir şekilde 

geliştirilmesi ve böylece belirlenen amaçlara ulaşabilmek için öğretmenlerin program geliştirme 

sürecine katılmalarının sağlanmasının ve görüşlerine başvurulmasının önemli olduğu belirtilmektedir  

(Koca, 1999). Bununla birlikte, her bölgeye özgü program geliştirme çalışmasının ayrı ayrı yapılması 

mümkün olmadığına göre, öğretmenlerin programın uygulamada esnek olduğunu unutmamaları ve bu 

doğrultuda kendi uygulamalarını da başarabilmeleri gerekmektedir. Öğretmenlerin programlarla ilgili 

her türlü bilgi, beceri vb. faaliyetleri hazır olarak bulmak istemeleri, programlara dönük bu tür 

eleştirilerde bulunmalarına neden olabilmektedir.  

Öğretmenlerin çoğunluğu programların uygulanması sırasında Milli Eğitim Müdürlükleri ve 

Bakanlık tarafından yeterli desteğin sağlanmadığını, programları destekleyen kaliteli materyallerin 

temin edilmediğini ve yapılan yardımlarda okulların ihtiyaçlarının dikkate alınmadığını belirtmektedir. 

Gömleksiz ve Kan (2006)’ın yaptığı bir araştırmada sosyo-ekonomik durumları iyi olan okullarda yeni 

programların etkili uygulandığı, sosyo-ekonomik düzeyi iyi olmayan okullarda da çeşitli sorunların 

yaşandığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu durum, öğretmenlerin ifadelerini doğrular niteliktedir. 

Programların önerdiği bazı faaliyetlerin araç-gereç veya materyal eksikliği nedeniyle yapılamadığı ve 

bunun da uygulamaları aksattığı bilinmektedir. Alt yapı eksikliği, yetersiz fiziki şartlar, programa 

uygun araç gereç ve materyal eksikliği uygulama önündeki en büyük engeller arasında sayılmaktadır. 

Belirtilen eksikliklerin programların uygulanmasında güçlüklere neden olduğu Çınar, Teyfur ve 

Teyfur (2006), Korkmaz (2006), Nar, Baloğlu ve Yüksel (2007) ve Ayvacı ve Devecioğlu (2009)  

tarafından yapılan çalışmalarda da ortaya konmuştur. Özellikle Milli Eğitim Müdürlükleri düzeyinde 

okul imkânlarının analizinin iyi yapılması ve yeni programların uygulanmasına yönelik eksikliklerin 

giderilmesi, öğretmenlerin bu anlamdaki sorunlarının belli ölçülerde giderilmesine yardımcı olacaktır.  

Öğretmenler programların etkili ve verimli bir şekilde uygulanmasının önündeki en büyük 

engellerden birisi olarak sınıfların kalabalık olmasını ve zaman yetersizliğini göstermektedir. 

Okulların yeni programı uygulamada en önemli sorunu öğrenci mevcudu açısından yaşadıkları 

Korkmaz (2006),  Gömleksiz (2007) ve Ayvacı ve Devecioğlu (2009) tarafından yapılan çalışmalarda 

da ortaya konmuştur. Yine Gömleksiz (2005) tarafından yapılan başka bir çalışmada öğretmenlerin 

yeni programların uygulandığı eğitim ortamına ilişkin görüşlerinin sınıf mevcuduna göre anlamlı bir 

şekilde farklılaştığı belirlenmiştir. Diğer taraftan yapılandırmacı yaklaşıma göre, öğrenme sürecinin 

planlanması ve uygulanmasının zaman alıcı olduğu ve eğitim sistemlerinin mevcut yapısıyla bu tür 

uygulamaları tam olarak gerçekleştirmenin zor olduğu yönünde de çeşitli eleştiriler yapılmaktadır. Bu 

yaklaşıma göre planlanan bir öğrenme sürecinde zaman yönetimi, sınıf yönetimi ve ölçme–
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değerlendirme öne çıkan başlıca sorunlar olarak sıralanmaktadır (Harwell, 2000). Benzer şekilde 

yapılandırmacı yaklaşımı temel alan yeni öğretim programlarının uygulanmasında zamanın yetersiz 

olduğu Acat ve Ekinci (2007) ve Ayvacı ve Devecioğlu (2009) ve sınıf yönetiminde sorunlar 

yaşandığı Erdoğan (2005) tarafından yapılan çalışmalarda da ortaya konmuştur.  

Öğretmenler, kendilerine programların tanıtımına yönelik olarak yapılan hizmet içi eğitim 

faaliyetlerinin yeterli ve etkili olmadığını öğrenci ve velilerin programlar hakkında yeterince 

bilgilendirilmediğini belirtmektedir. Hizmet içi eğitim faaliyetlerinin yetersiz olduğu Erdoğan (2005), 

Korkmaz (2006), Pehlivan ve Koray (2007) ve Nar, Baloğlu ve Yüksel (2007) tarafından yapılan 

çalışmalarda da ortaya konmuştur. Ercan ve Altun (2005)’un araştırmasında öğretmenlerin %45’i 

kendilerine verilen hizmet-içi eğitimin daha çok teorik düzeyde kaldığını ve uygulamanın az olduğunu 

belirtmiştir. Bu durum öğretmenlerin yeni programın kendilerinden tam olarak ne beklediğini 

yeterince anlamadan, onu uygulamak zorunda kalmaları sonucunu doğurmuştur. Programın temel 

mantığını ve uygulanma biçimini yeterince anlamayan öğretmenlerden doğru uygulamalar yapmalarını 

beklemek ise akılcı olmamakta ve beklenen uygulamaları beraberinde getirememektedir.  

Öğretmenlerin çoğu, programların etkili bir şekilde uygulanabilmesi için gerekli olan 

motivasyonun sağlanamadığını belirtmektedir. Oysa eğitim reformlarında başarı için öğretmenlerin 

değişime hazır olmaları, bu değişimin gerekli ve faydalı olacağına inanmaları gerekmektedir (Hazır 

Bıkmaz, 2006). Ayrıca öğretmenlerin öğretme-öğrenme konusundaki inançları da reformların ön 

gördüğü değişim için önemli bir aracı olmaktadır (Haney, Czerniak & Lumpe, 2003; Elkind, 2004). 

Nitekim Ercan ve Altun (2005) uygulamadaki öğretim programının verimli olabilmesinin her şeyden 

önce, onu uygulayacakların isteklerine ve gayretlerine bağlı olduğunu vurgulamaktadır. Öğretmenlerin 

tutum ve inançlarının programların sınıf içinde başarılı bir şekilde uygulanmasında önemli bir rol 

oynadığı birçok araştırmacı tarafından vurgulanmıştır (White, 1997; Crawley & Salyer, 1995). 

Gözütok, Akgün ve Karacaoğlu (2005) bu durumun öğretmenlerin birçok konuda kendilerini yeterli 

görmelerinden, bir eğitim ihtiyacı hissetmemelerinden ve gelişime kapalı olmalarından 

kaynaklandığını vurgulamaktadırlar. Yapılan araştırmalar çoğu durumda öğretmenlerin kendilerini 

algıladıkları düzeyde olmadıklarını göstermektedir (Gözütok, Akgün & Karacaoğlu, 2005; Ayvacı & 

Devecioğlu, 2009). Özdemir (2005) tarafından yapılan bir araştırmada, öğretmenlerin yeni programa 

yönelik olarak kendilerini “kısmen yeterli” gördükleri saptanmıştır. Gözütok, Akgün ve Karacaoğlu 

(2005), Korkmaz (2006) ve Ayvacı ve Demircioğlu (2009) tarafından yapılan çalışmalarda 

öğretmenlerin kendilerini en az yeterli gördükleri alanların başında ölçme ve değerlendirmenin geldiği 

de belirtilmektedir. 

Çalışmadan elde edilen verilere bütün olarak bakıldığında, programların geliştirilmesi ve 

uygulanması sürecine yönelik olarak öğretmenlerin bazı sorunlar yaşadıkları ve bu sorunların 

programın istenen şekilde uygulanmasını engellediği görülmektedir. Özellikle programların 
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hazırlanması aşamasında öğretmen görüşlerine yeterince önem verilmediği düşüncesi, programların 

temel anlayışının ve mantığının öğretmen, öğrenci ve hatta velilere yeterince anlatılamadığı düşüncesi 

ve alt yapı yetersizliklerinin programların uygulanmasını güçleştirmesi en fazla dikkat çeken 

sorunlardır. Bu sorunlardan özellikle programların temel mantığının öğretmenlere yeterince 

anlatılamamış olması en önemlisidir. Çünkü programın uygulayıcısı olan öğretmenler olduğuna göre, 

nasıl uygulanması gerektiğini bilmediği bir programı doğru olarak uygulamasını öğretmenlerden 

beklemek yanlış olur.  

Genel anlamda düşünüldüğünde, yenilik ve değişikliklerin sancılı ve problemli olduğu bilinse 

de, bizim ülkemizde yapılan değişikliklerin, gerekli alt yapı yeterince hazırlanmadan ve her türlü 

analiz yeterince yapılmadan gerçekleştirildiğini söylemek yanlış olmaz. Bu durum, yapılan 

değişikliklerin veya yeniliklerin beklendiği faydayı sağlaması önünde önemli bir engel oluşturmakta 

ve beklenen başarının ortaya konulamamasına yol açmaktadır.  

 Araştırmaya katılan öğretmenlerin yapmış olduğu önerilerde dikkate alınarak aşağıdaki 

önerilerde bulunulmuştur. 

1. Öğretmenlerin, öğrenci ve velilerin, sivil toplum kuruluşlarının (sendika vb.) görüşleri 

alınarak sürekli veri toplanmalı ve programların uygulanması sürecinde karşılaşılan aksaklık 

ve eksiklikler vakit kaybedilmeden giderilmelidir. 

2. Okulların altyapı eksiklikleri giderilmeli, fiziki şartları iyileştirilmeli ve sınıf mevcutları 

azaltılmalıdır. 

3. Programlara uygun, güncel araç gereç ve materyaller okulların ihtiyaçları dikkate alınarak 

sağlanmalıdır. Öğrenciler için gerekli araştırma ortamları sağlanmalıdır. 

4. Yeni programın etkili biçimde uygulanması ve istenilen verimin alınması öğretmenlerin 

programı tanımlarına ve benimsemelerine bağlıdır. Bu nedenle programlar öğretmenlere çok 

iyi tanıtılmalıdır. 

5.  Yeni programlarla öngörülen eğitim ortamlarını oluşturabilmeleri amacıyla, özellikle 

programın dayandığı temel yaklaşımlar olan yapılandırmacılık, çoklu zekâ ve öğrenci 

merkezli öğrenme konularında öğretmenlere sistematik ve uygulamalı hizmet içi eğitim 

verilmelidir. Ayrıca veli ve öğrencilere de programlar yeterince anlatılmalıdır. 

6. Hizmet öncesi dönemde öğretmen adaylarının yeni programların teorik altyapısı konusunda 

gerekli donanıma sahip olmaları sağlanmalıdır. Böylece mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin 

programları daha iyi tanımaları, benimsemeleri ve amaca uygun biçimde uygulamaları 

mümkün olacaktır. 

7. Okullarla Milli Eğitim Müdürlükleri ve Bakanlık arasında esnek bir iletişim olmalı, yeterli 

destekler sağlanmalıdır. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde yapılan eğitim reformlarında 

bütün ilgi ve dikkatin daha çok değişim üzerine odaklandığı ve bu değişimin nasıl yapılacağı 
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konusunun ihmal edildiği dikkat çekmektedir (Rogan & Grayson, 2003). Bu tespit Türkiye 

için de geçerlidir. Değişimi gerçekleştirecek olan öğretmenler yeni programların uygulanması 

sürecinde yalnız bırakılmamalıdır. 
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OKUL MÜDÜRLERİNİN ÖĞRETİM PROGRAMLARINI BİLME, 

DENETLEME VE DESTEKLEME DÜZEYLERİ: ÖĞRETMEN 

DEĞERLENDİRMELERİNE İLİŞKİN BİR BETİMLEME  

SCHOOL DIRECTORS' LEVELS OF KNOWING, CONTROLLING 

AND SUPPORTING CURRICULA: A DESCRIPTION REGARDING 

TEACHER EVALUATIONS 
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ÖZET 

Bu çalışmayla, okul müdürlerinin okullarında okutulan derslerin öğretim programlarını bilme, 

denetleme ve destekleme düzeylerini belirlemeye yönelik öğretmen değerlendirmelerinin alınması 

amaçlanmıştır. Betimsel bir nitelik taşıyan bu araştırma ile Ankara İli Merkez İlçelerindeki 27 

ilköğretim, 22 ortaöğretim olmak üzere toplam 49 okula ulaşılmıştır. Örneklem, aşamalı (önce tabakalı 

sonra küme) örnekleme yöntemi ile belirlenmiş bu okullardan tesadüfi yöntemle seçilen 250 

öğretmenden oluşmuştur. Verilerin çözümlenmesinde; frekans, yüzde, aritmetik ortalama ve standart 

sapma hesaplanmış, t testi, tek yönlü varyans analizi ve Tukey testlerinden yararlanılmıştır. 

Araştırma sonuçlarına göre, araştırmaya katılan öğretmenler, okul müdürlerinin öğretim 

programlarını bilme, destekleme ve denetleme boyutlarında “orta” derecede etkinlik gösterdiklerini 

belirtmişlerdir. 

Anahtar Sözcükler: Okul Müdürü, Öğretim Programı. 

ABSTRACT 

The aim of this study is to collect teacher evaluations in order to determine school directors' 

levels of knowing, controlling and supporting curricula. A total of 49 schools -27 elementary and 22 

high schools- in the city center of Ankara were accessed in this descriptive study. The sample 

consisted of 250 teachers randomly selected from schools that had been determined through the 

multistage sampling method. The data were analyzed by calculating frequency, percentage, arithmetic 

mean and standard deviation and performing t-test (independent samples t test), one way variance 

analysis (one way ANOVA) and Tukey test. 
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According to the research findings, the participant teachers have reported that school directors' 

levels of knowing, controlling and supporting curricula are at the “medium” level. 

Key Words: Schoolmasters, Instructional Programme. 

1. GİRİŞ 

Okul müdürlerinin görevlerine ilişkin yasal metinler, okul müdürlerinin görev, yetki ve 

sorumluluklarını okulu amaçlarına uygun olarak yönetme, değerlendirme ve geliştirme olarak 

belirtmektedir. 

Okul müdürlerinin bunu başarabilmeleri okullarında verilmekte olan derslerin öğretim 

programlarını tanıması, incelemesi, uygulamaya aktarılabilmesi için öğretmenlerle iletişim kurması, 

okulun olanaklarını öğretim programlarının başarıyla uygulanması için düzenlemesi ve süreci 

denetlemesi ile mümkündür. 

Bu gereksinim; program geliştirme sürecinin sürekliliğini ve katılımla gerçekleştirilebileceğini 

gösteren tanımlardan da anlaşılmaktadır. 

Program geliştirme en genel anlamda eğitim programlarının tasarlanması, uygulanması, 

değerlendirilmesi ve değerlendirme sonucu elde edilen veriler doğrultusunda yeniden düzenlenmesi 

sürecidir (Erden, 1995: 3). Program geliştirme, yazılı bir doküman hazırlamak değil, fakat mevcut 

programı, uygulamada, araştırmacı bir yaklaşımla sürekli olarak geliştirerek öğrencide, istenen 

davranış değişikliğini sağlamaktır. Uygulamalı bir süreç olan program geliştirme; eğitim süreci ile 

ilgili olan bütün koşulların, öğretmen, öğrenci, veli, yönetici gibi bireylerin ve okul binaları, tesisler, 

laboratuarlar, çevre koşulları, ders kitapları, araç gereçlerin de dahil olduğu bir süreçtir(Varış, 1996: 

16, 17). 

Demirel (2005), öğretim programlarına süreklilik kazandırılması sürecinde karşılaşılan 

sorunların bir kısmının okul yöneticilerinin tutum ve davranışlarından kaynaklandığını belirtmektedir. 

Yöneticilerin, program geliştirme sürecine ilişkin değişikliklerden okul personelini yeterince 

bilgilendirmeme, program geliştirme sürecine katılmayı öğretmenlerin görev ve sorumlulukları 

arasında görmeme ve öğretmenlerin katılımını kolaylaştıracak önlemler almama, program geliştirme 

çalışmalarını verimli hale getirecek personeli desteklememe, öğretmenlerin hizmet içinde 

yetiştirilmelerini sağlayacak seminer, konferanslar ve özel yayınların hazırlanması gereğine inanmama 

davranışlarının engeller arasında olduğunu belirtmektedir. 

Şişman ve Turan (2004)’a göre çağdaş okul müdürünün geleneksel rol ve sorunlulukları 

değişerek, liderlik, iletişim, grup süreçleri, program geliştirme, öğrenme ve öğretme süreçleri, 

performans değerlendirme gibi birçok farklı başlıklar altında toplanabilecek yeni bir görünüm 

kazanmıştır. 
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Ayrıca  “Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Okulları Müdürlüğü Görev Tanımları” nda okul 

müdürlerinin görevleri arasında “Eğitim-öğretim ve yönetimin verimliliğini artırmak, eğitimin 

kalitesini yükseltmek ve bu konuda sürekli gelişimi sağlamak için gerekli araştırmaları yapmak, 

araştırmalara dayalı iyileştirme projeleri hazırlayarak amirlerinin onayına sunmak, onaylanan 

projeleri uygulamak ve sonuçlarını değerlendirmek. Okulun gelişim hedeflerini ortaya koyan stratejik 

planlar hazırlamak ve buna dayalı olarak okulun gelişim planını hazırlayarak bu planın uygulamaya 

geçirilmesini sağlamak” yer almaktadır (MEB, 2000).  

Akçay ve Başar (2004)’a göre ilköğretim okul müdürleri eğitim programlarına yönelik 

görevleri, okul işletmesi ve işgören hizmetleri ile ilgili görevlere göre daha az önemli görerek daha az 

zaman ayırmaktadır. Tahaoğlu ve Gediklioğlu (2009)’na göre ilköğretim öğretmenlerinin okul 

müdürlerine ilişkin olumsuz değerlendirmeleri, daha çok öğretimsel liderlik rolleri üzerinde 

yoğunlaşmaktadır. 

Hesapçıoğlu (1998) okul yöneticisinin, öğrenim süreçlerini başlatan ve astların yeteneklerini, 

yaratıcılıklarını ve bağlılıklarını yükselterek örgütün amaçlarını gerçekleşmek için onları destekleyen 

kişi olması gerektiğini belirtmektedir.  

Herrington ve Wills (2005) bunun yöneticileri büyük bir baskı altına alacağını bilmesine 

rağmen, çağdaş okul yöneticilerini öğrencilerinin akademik başarılarından sorumlu olarak görmüştür. 

İlgili alanyazına göre (Vandenberghe 1998; Marsh ve Lefever 2004; Gurr ve Diğerleri 2005; 

Mestry ve Grabler 2004; Van Voorhis ve Sheldon 2004; Whitaker 1999; Svedberg 2004) okul 

yöneticilerinin rolleri genel olarak; öğretimsel lider olarak eğitim-öğretime destek sağlama, öğrenme 

iklimi oluşturma, programı koordine etme, okul kültürü oluşturarak öğretmenlerin mesleki 

gelişimlerine katkı sağlama, eğitim programını yönetme, işbirlikçi karar verme, öğrencilerin 

başarılarına dönük artan baskı karşısında yeni sorumluluklar yüklenme şeklinde ifade edilebilir. 

Başarılı okullar, etkili bir okul kültürü oluşturan, açık bir vizyona sahip, öğrenme ve öğretme 

ile ilgili bilgiyi mesleki bir temel üzerinde uygulayan, okullarını güçlük yaratan taleplerden koruyan 

yöneticilere sahiptir (Daresh, 2000; Renihan, 1999; Sergiovanni, 2001). 

Bilgi toplumunda buyurucu yöneticilerin yerini, öğretici, kolaylaştırıcı ve yol gösterici 

yöneticiler almaktadır. Buyurucular tüm çözümleri bildiklerini sanarak insanlara ne yapılması 

gerektiğini söyler; kolaylaştırıcı bir lider ise sorular sorar, görüş birliğine varılmasını sağlar, konuyu 

en iyi bilen kişilerden konu hakkındaki çözüm önerilerini almaya çalışır, harekete geçme söz konusu 

olduğunda da çevresindekileri haberdar eder (Naisbitt veAburdene, 1991, s.207). 

Turan ve Şişman (1999)’ın belirttiğine göre, ISSCL-(Interstate School Leaders Licensure 

Consortium Council Of Chief State School Officers) 1996 raporunda okul yöneticilerinin liderliği ile 
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ilgili belirlenen standartlar arasında; okul yöneticilerinin bütün öğrencilerin başarısını öğrenmeye ve 

profesyonel gelişmeye doğru götürecek bir okul kültürü ve öğretim programını savunan, geliştiren ve 

sürdüren, etkili bir öğrenme çevresi ve ortamını oluşturmak ve sürdürmek için okulun sahip olduğu 

tüm kaynakları etkin bir şekilde kullanabilen kişiler olması özelliklerine yer verilmiştir. 

Araştırmanın Önemi 

Program geliştirme çalışmalarında sürekliliğin sağlanması, okul yöneticilerinin ulusal ve 

uluslararası düzeydeki beklentileri gerçekleştirmesi ve en önemlisi okulların amacına ulaştırılması 

bakımlarından okul müdürlerinin öğretim programları hakkında bilgi sahibi olması, uygulamalar 

sırasında öğretmenlerle işbirliği yaparak öğretimi desteklemesi ve öğretimin öğretim programlarına 

uygunluğunu denetlemesi çalışmaları önemli görülmektedir. Bu araştırma ile bir anlamda okul 

müdürlerinin öğretim programlarına ilişkin etkinlik düzeyleri belirlenmiştir. 

Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın temel amacı, okul müdürlerinin okullarında okutulan derslerin öğretim programlarını 

bilme, denetleme ve destekleme düzeylerini öğretmen görüşlerine göre belirlemektir. Bu temel amaç 

doğrultusunda aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır.  

Öğretmen görüşlerine göre; 

1.Okul müdürlerinin öğretim programlarını bilme, destekleme ve denetleme düzeyleri nedir? 

2.Okul müdürlerinin öğretim programlarını bilme, destekleme ve denetleme düzeyleri okul 

düzeylerine göre değişmekte midir? 

3. Okul müdürlerinin öğretim programlarını bilme, destekleme ve denetleme düzeyleri farklı mesleki 

pozisyondaki öğretmenlere göre değişmekte midir?  

2. YÖNTEM 

Betimsel bir nitelik taşıyan bu araştırmada, veriler anket yoluyla toplanmıştır. Anket, alana 

ilişkin literatürden yararlanılarak, araştırmacılar tarafından hazırlanmış ve alan uzmanı öğretim 

üyelerinin kapsam geçerliği, anlaşılabilirlik ve uygulanabilirlik konularında görüşlerini almak üzere 

eleştirilerine sunulmuş; eleştiriler dikkate alınıp gerekli düzenlemeler yapılmıştır. 

Veri toplama aracı olarak geliştirilen ankette, öğretmenlerin çalıştıkları okul düzeyi 

(ilköğretim, ortaöğretim) ve mesleki pozisyonları (sınıf öğretmenleri, branş öğretmenleri ve meslek 

dersleri öğretmenleri) sorulduktan sonra, müdürlerin derslerin öğretim programlarını bilmesi, 

desteklemesi ve denetlemesi boyutlarına ilişkin öğretmen görüşlerini saptamak amacıyla; bilme 8, 

destekleme 9 ve denetleme 10 olmak üzere üç boyuttan oluşan toplam 27 maddeye yer verilmiştir. 
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Ölçekte belirtilen her bir madde eşit aralıklı 5’li derecelendirmeye (Hiç=1, Az=2, Orta=3, Çok=4 ve 

Tam=5) göre düzenlenmiştir. 

Araştırmanın evrenini, Ankara İli Merkez İlçelerindeki ilköğretim ve ortaöğretim 

kurumlarında görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır. Bu kapsamda, Ankara İli Merkez 

İlçelerindeki 27 ilköğretim, 22 ortaöğretim olmak üzere toplam 49 okul, aşamalı (önce tabakalı sonra 

küme) örnekleme yöntemi ile belirlenmiş ve bu okullardan tesadüfi yöntemle seçilen 250 öğretmene 

anket uygulanmıştır. Araştırmada 235 anket geri dönmüş ve 231’i değerlendirmeye alınmıştır. 

Araştırmada konu ile ilgili öğretmen görüşleri, frekans, yüzde, aritmetik ortalama ve standart 

sapma değerleri ile betimlenmiştir. Öğretmen görüşlerinin; okul düzeyine göre karşılaştırmasında 

bağımsız gruplar için t testi (independent samples t test), mesleki pozisyonlarına göre 

karşılaştırılmasında ise tek yönlü varyans analizi (one way anova) kullanılmıştır. Gruplar arasında 

yapılan anlamlılık testlerinde p=.05 düzeyi esas alınmıştır. Tek yönlü varyans analizi sonucunda 

gruplar arasında p=.05 düzeyinde anlamlı bir farklılık bulunduğunda, farkın kaynağını bulmak için 

çoklu karşılaştırma testlerinden Tukey testinden yararlanılmıştır.  

Ayrıca, araştırmada üç boyuta (bilme, destekleme ve denetleme) ilişkin 27 maddeden oluşan 

ölçeğe yönelik doğrulayıcı faktör analizi uygulanmış ve her bir faktörün güvenirlik testi için 

Cronbach’ Alpha katsayısı hesaplanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde SPSS paket programından 

yararlanılmıştır. 

3.BULGULAR 

Tablo 1’de, müdürlerin derslerin öğretim programlarını bilmesi, desteklemesi ve denetlemesi 

boyutlarına (faktörlerine) ilişkin 27 maddeden oluşan öğretmen değerlendirmesi ölçeğine yönelik 

uygulanan doğrulayıcı faktör analizi ve her bir faktörün güvenirlik testi sonuçları ile her bir faktöre ait 

aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri verilmiştir. 

Tablo 1.  Faktör ve Güvenirlik Analizi Sonuçları 

Madde  

No 

Faktör 1 

(DENETLEME) 

Faktör 2 

(BİLME) 

Faktör 3 

(DESTEKLEME) 

1 .224 .790 .149 

2 .311 .762 .235 

3 .321 .775 .130 

4 .304 .736 .276 

5 .254 .688 .336 
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6 .347 .684 .298 

7 .250 .693 .263 

8 .295 .754 .207 

9 .192 .444 .575 

10 .480 .369 .503 

11 .457 .403 .484 

12 .235 .348 .671 

13 .406 .349 .607 

14 .289 .294 .779 

15 .311 .281 .797 

16 .270 .179 .836 

17 .344 .269 .721 

18 .709 .336 .320 

19 .741 .315 .299 

20 .763 .354 .241 

21 .834 .167 .117 

22 .842 .225 .194 

23 .796 .295 .246 

24 .774 .326 .306 

25 .764 .278 .325 

26 .778 .337 .234 

27 .517 .269 .428 

Özdeğerler 15.54 2.02 1.51 

Varyans % 57.59 7.45 5.59 

Birikimli Varyans % 57.59 65.04 70.63 

Cronbach’s Alpha .889 .834 .821 

Aritmetik Ortalama  2.99 3.19 3.22 

Stdandart Sapma .95 .82 .87 
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Değişkenlere yönelik uygulanan doğrulayıcı faktör analizinde, Kaiser–Meyer-Olkin değeri 

(KMO=.942) örneklem hacminin yeterliğini, Bartlett testi (χ2=5417.74 ve p<.001) ise faktör analizinin 

uygulanabilirliğini ortaya koymuştur. Analiz sonucunda, değişkenlerin toplam varyansın %70.63’ünü 

açıklayan ve özdeğeri (eigenvalues) 1’in üzerinde olan üç faktör altında toplandığı, toplam değişimin –

varyansın- birinci faktör (denetleme) %57.54, ikinci faktör (bilme) %7.45 ve üçüncü faktör 

(destekleme) ise %5.59’lük oranını açıkladığı belirlenmiştir. Diğer taraftan, bilme boyutunda α=.834, 

destekleme boyutunda α=.821 ve denetleme boyutunda α=.889 olarak hesaplanan güvenirlik katsayısı 

(Cronbahc’s Alpha) ölçeğin güvenirliğinin oldukça yüksek olduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca, 

Tablo 1’deki aritmetik ortalamalar, öğretmenlerin en olumlu görüşü destekleme boyutunda (Χ=3.22), 

en olumsuz görüşü ise denetleme boyutunda (Χ=2.99) bildirdiğini göstermektedir. 

Tablo 2’de okul düzeylerine, Tablo 3’te ise branşlarına göre ankete katılan öğretmenlerin 

dağılımı verilmiştir. 

Tablo 2.  Öğretmenlerin Okul Düzeylerine Göre Dağılımı 

OKUL DÜZEYİ f % 

İlköğretim 144 62.3 

Ortaöğretim 87 37.7 

TOPLAM  231 100 

 

Tablo 2’ye göre araştırmaya katılan öğretmenlerin yarısından çoğu ilköğretim düzeyinde 

çalışanlardan oluşmaktadır. 

Tablo 3. Öğretmenlerin Mesleki Pozisyonlarına Göre Dağılımı 

MESLEKİ POZİSYON f % 

Sınıf öğretmeni 58 25.1 

Branş Öğretmenleri 146 63.2 

Meslek Dersleri Öğretmenleri 27 11.7 

TOPLAM 231 100 

Tablo 3’e göre araştırmaya katılan öğretmenlerin %25.1’i sınıf öğretmeni, %63.2’si branş 

öğretmeni ve %11.7’lik kısmı da meslek dersleri öğretmenlerinden oluşmaktadır. 
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Tablo 4. Okul Müdürlerinin Derslerin Öğretim Programlarını Bilme, Denetleme ve Destekleme 

Düzeylerine İlişkin Öğretmen Görüşleri 

Fa
kt

ör
le

r 

N

o 

                            Maddeler 

 

Okul müdürü, yürüttüğüm dersin… 

Hiç 

(1) 

Az 

(2) 

Orta 

(3) 

Çok 

(4) 

Tam 

(5) 

 

 

Χ  

 

 

 

s.s. 
f % f % f % f % f % 

B
İL

M
E 

1 …genel amaçları hakkında bilgi sahibidir. 6 2.6 34 14.8 91 39.7 66 28.8 32 14.0 3.37 .98 

2 …kazanımları hakkında bilgi sahibidir. 8 3.5 51 22.3 87 38.0 62 27.1 21 9.2 3.16 .98 

3 …içerik -ünite- organizasyonu hakkında bilgi sahibidir. 12 5.3 60 26.3 95 41.7 46 20.2 15 6.6 2.96 .97 

4 …işlenişinde kullanılacak öğretim yaklaşımı hakkında 

bilgi sahibidir. 
7 3.1 55 24.0 94 41.0 49 21.4 24 10.5 3.12 .99 

5 …gerektirdiği öğretim ortamları hakkında bilgi 

sahibidir. 
6 2.6 32 14.0 85 37.3 71 31.1 34 14.9 3.42 .99 

6 …gerektirdiği yardımcı kaynaklar hakkında bilgi 

sahibidir. 
14 6.1 44 19.3 98 43.0 49 21.5 23 10.1 3.10 1.00 

7 …gerektirdiği araç-gereç ve materyal hakkında bilgi 

sahibidir. 
6 2.7 42 18.7 98 43.6 55 24.4 24 10.7 3.22 .95 

8 …gerektirdiği ölçme-değerlendirme teknikleri hakkında 

bilgi sahibidir. 
8 3.5 55 24.1 86 37.7 53 23.2 26 11.4 3.15 1.02 

D
ES

TE
K

LE
M

E 

9 …genel amaçlarının gerçekleşmesi için destek olur. 13 5.7 28 12.3 56 24.6 94 41.2 37 16.2 3.50 1.08 

10 …kazanımlarının kazandırılmasına yönelik önerilerde 

bulunur. 
19 8.5 55 24.6 74 33.0 57 25.4 19 8.5 3.00 1.08 

11 …içerik -ünite- organizasyonunu geliştirmeme yardımcı 

olur. 
29 12.9 59 26.2 64 28.4 51 22.7 22 9.8 2.90 1.17 

12 …yıllık planına ilişkin görüşlerini belirtir. 30 13.2 56 24.7 75 33.0 43 18.9 23 10.1 2.88 1.16 

13 …işlenişinde kullanılacak öğretim yaklaşımının 

uygulanması hakkında önerilerde bulunur. 
27 11.9 56 24.7 77 33.9 43 18.9 24 10.6 2.91 1.15 

14 …gerektirdiği öğretim ortamlarına ilişkin ihtiyaçları 

karşılar. 
11 4.8 28 12.3 74 32.5 80 35.1 35 15.4 3.43 1.04 

15 …gerektirdiği yardımcı kaynaklara ulaşmamı destekler. 16 7.0 33 14.5 65 28.6 73 32.2 40 17.6 3.38 1.14 
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16 …gerektirdiği araç-gereç ve materyali sağlar. 10 4.4 30 13.2 66 28.9 87 38.2 35 15.4 3.46 1.04 

17 …gerektirdiği ölçme-değerlendirme tekniklerini 

kullanmamı destekler. 
12 5.3 33 14.5 61 26.8 91 39.9 31 13.6 3.42 1.06 

D
EN

ET
LE

M
E 

18 …genel amaçlarına ulaşma düzeyini değerlendirir. 18 8.0 42 18.6 81 35.8 64 28.3 21 9.3 3.12 1.07 

19 …kazanımlarının gerçekleşme düzeyini inceler. 28 12.4 44 19.6 78 34.7 63 28.0 12 5.3 2.94 1.09 

20 …içerik -ünite- organizasyonunu geliştirmemi 

değerlendirir. 
28 12.3 48 21.1 79 34.8 50 22.0 22 9.7 2.96 1.14 

21 …yıllık plana uygunluğunu denetler. 24 10.6 39 17.2 80 35.2 64 28.2 20 8.8 3.07 1.10 

22 …işlenişinde kullanılan öğretim yaklaşımının öğretim 

programına uygunluğunu denetler. 
25 11.1 41 18.2 88 39.1 53 23.6 18 8.0 2.99 1.08 

23 …gerektirdiği öğretim ortamlarının öğretim programına 

uygunluğunu denetler. 
22 9.7 46 20.4 80 35.4 58 25.7 20 8.8 3.03 1.09 

24 …gerektirdiği yardımcı kaynaklara ulaşma düzeyini 

değerlendirir. 
26 11.4 49 21.5 87 38.2 50 21.9 16 7.0 2.91 1.08 

25 …gerektirdiği araç-gereç ve materyalinin yeterliliğini 

denetler. 
21 9.3 58 25.6 80 35.2 47 20.7 21 9.3 2.96 1.09 

26 …gerektirdiği ölçme-değerlendirme uygulamalarını 

değerlendirir. 
25 11.1 49 21.7 84 37.2 50 22.1 18 8.0 2.94 1.09 

27 …genel değerlendirmesini yapmak amacıyla benimle 

toplantı yapar.  
29 12.7 53 23.2 63 27.6 52 22.8 31 13.6 3.01 1.23 

 

Tablo 4’e göre araştırmaya katılan öğretmenler; okul müdürlerinin öğretim programlarını 

bilme boyutunu oluşturan yargılardan, “okul müdürü, yürüttüğüm dersin gerektirdiği öğretim ortamları 

hakkında bilgi sahibidir” yargısına “çok” düzeyinde katıldıklarını belirtmişlerdir. Aynı tabloya göre 

araştırmaya katılan öğretmenler; okul müdürlerinin öğretim programlarını bilme boyutunda yer alan 

diğer yargıların tamamına “orta” düzeyinde katıldıklarını belirtmişlerdir. Bu bulgu, okul müdürlerinin, 

derslerin öğretim programlarında yer alan  “dersin genel amaçları, kazanımları, içerik organizasyonu, 

temel ve yardımcı kaynakları” gibi derslere özgü bilgiler bakımından daha fazla bilgiye gereksinimi 

olduğunu göstermektedir. Bu bulgu, okulun amaçlarına ulaştırılması bakımından düşündürücüdür. 

Tablo 4’e göre araştırmaya katılan öğretmenler; okul müdürlerinin öğretim programlarını 

destekleme boyutunu oluşturan yargılardan, “okul müdürü, yürüttüğüm dersin genel amaçlarının 

gerçekleşmesi için destek olur”,  “okul müdürü, yürüttüğüm dersin gerektirdiği araç-gereç ve 

materyali sağlar”, “okul müdürü, yürüttüğüm dersin gerektirdiği öğretim ortamlarına ilişkin ihtiyaçları 
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karşılar” ve “okul müdürü, yürüttüğüm dersin gerektirdiği ölçme-değerlendirme tekniklerini 

kullanmamı destekler”  ifadelerine “çok” düzeyinde katıldıklarını belirtmişlerdir. 

Aynı tabloya göre araştırmaya katılan öğretmenler; okul müdürlerinin öğretim programlarını 

destekleme boyutunu oluşturan yargılardan, “okul müdürü, yürüttüğüm dersin kazanımlarının 

kazandırılmasına yönelik önerilerde bulunur”, “okul müdürü, yürüttüğüm dersin işlenişinde 

kullanılacak öğretim yaklaşımının uygulanması hakkında önerilerde bulunur”, “okul müdürü, 

yürüttüğüm dersin içerik -ünite- organizasyonunu geliştirmeme yardımcı olur”, “okul müdürü, 

yürüttüğüm dersin yıllık planına ilişkin görüşlerini belirtir” ve “okul müdürü, yürüttüğüm dersin 

gerektirdiği yardımcı kaynaklara ulaşmamı destekler” yargılarına “orta” düzeyinde katıldıklarını 

belirtmişlerdir. 

Bu bulgulara göre okul müdürlerinin öğretim programlarına ilişkin desteği; genel amaçlar, 

araç-gereç ve değerlendirme gibi alanlarda daha çok iken, öğretim programlarının ayrıntılarına dönük 

konularda daha düşük düzeyde gerçekleşmektedir.  

Tablo 4’e göre araştırmaya katılan öğretmenler; okul müdürlerinin öğretim programlarını 

denetleme boyutunu oluşturan yargılardan, okul müdürü, yürüttüğüm dersin “genel amaçlarına ulaşma 

düzeyini değerlendirir, kazanımlarının gerçekleşme düzeyini inceler, içerik -ünite- organizasyonunu 

geliştirmemi değerlendirir, yıllık plana uygunluğu denetler, kullanılan öğretim yaklaşımının öğretim 

programına uygunluğunu denetler, öğretim ortamlarının öğretim programına uygunluğunu denetler, 

yardımcı kaynaklara ulaşma düzeyini değerlendirir, araç-gereç ve materyalinin yeterliliğini denetler, 

ölçme-değerlendirme uygulamalarını değerlendirir ve genel değerlendirme yapmak amacıyla benimle 

toplantı yapar” yargılarına “orta” düzeyinde katıldıklarını belirtmişlerdir. Denetleme boyutunda yer 

alan tüm yargılar orta düzeyinde değerlendirilmiştir. Bu boyutta elde edilen sonuç, bilme düzeyinde 

elde edilen sonuçlarla tutarlılık göstermektedir. Denetleme boyutundaki eksikliği Yılmaz (2009)’da 

okul müdürlerinin denetim görevlerinin sınırlarını, öğretmenlerin sınıf içindeki öğretim etkinliklerini 

denetlemek ve öğretmenler ile yakın bir ilişki kurarak eğitim-öğretim etkinliklerinin geliştirilmesi 

gereğini vurgulayarak çalışmalar yapmak şeklinde genişletilmesi gerektiğini vurgulayarak ifade 

etmektedir. 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin, araştırmaya konu edilen boyutlarda yer alan yargıların hiç 

birinde “tam” düzeyinde görüş belirtmemeleri, okul müdürlerinin öğretim programları ile ilgili 

yetersizliklerini açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Çelik (1997)’in de belirttiği gibi eğitim yönetimi 

alanında bir eğitimden geçmeyen okul yöneticilerinin rollerini gerektiği gibi oynamalarını beklemek 

gerçekçi olmayacaktır.  
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Öğretmen görüşlerinin; okul düzeyine göre karşılaştırmasına ilişkin t testi ve mesleki 

pozisyonlarına göre karşılaştırılmasına ilişkin tek yönlü varyans analizi sonuçları Tablo 5 ve Tablo 

6’da verilmiştir. 

Tablo 5. Öğretmen Görüşlerinin Okul Düzeyine Göre Karşılaştırılması 

OKUL DÜZEYİ 
BİLME  DESTEKLEME  DENETLEME 

Χ  s.s.  Χ  s.s.  Χ  s.s. 

İlköğretim 3.19 .81  3.15 .90  2.88 .99 

Ortaöğretim 3.16 .84  3.34 .82  3.17 .82 

                           p .803  .093  .032* 

                   *p<.05 

Tablo 5’teki bulgulara göre, öğretmen görüşleri okul düzeyine göre bilme ve destekleme 

boyutunda anlamlı bir farklılık göstermezken (p>.05), denetleme boyutunda anlamlı bir farklılık 

gözlenmiştir (p<.05). Buna göre, yürütülen derslere yönelik müdürlerin denetimi konusunda 

ilköğretim okulunda çalışan öğretmenler (Χ=2.88), ortaöğretimde çalışanlara (Χ=3.17) göre daha 

olumsuz görüş belirtmişlerdir.  

Tablo 6. Öğretmen Görüşlerinin Mesleki Pozisyonlarına Göre Karşılaştırılması 

MESLEKİ POZİSYON 
BİLME  DESTEKLEME  DENETLEME 

Χ  s.s.  Χ  s.s.  Χ  s.s. 

Sınıf öğretmenleri 3.10a .80  3.19a .86  2.90a .98 

Branş öğretmenleri 3.20a .81  3.22a .90  2.98a .92 

Meslek dersleri 

öğretmenleri 
3.47b .81  

3.57b .80  3.55b .82 

                           p .034*  .025*  .013* 

                   *p<.05                 a, b: aynı sütunda farklı harfleri içeren gruplar arasındaki fark 

önemlidir. 

Tablo 6’ya göre bilme, destekleme ve denetleme boyutlarına ait öğretmen görüşleri mesleki 

pozisyona göre anlamlı bir farklılık göstermektedir (p<.05). Gruplara ait ortalamalar incelendiğinde, 
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her üç boyut için meslek dersleri öğretmenlerinin, sınıf ve branş öğretmenlerine göre daha olumlu 

görüş belirttikleri saptanmıştır.  

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

 Araştırmadan elde edilen bulgulara aşağıdaki sonuçlara varılmıştır. 

1.Okul Müdürlerinin öğretim programları ile ilgili en bilgili oldukları konu “derslerin gerektirdiği 

öğretim ortamları” dır. 

2.Öğretim programlarının uygulanması sırasında okul müdürleri en çok “genel amaçların 

gerçekleşmesi, öğretim ortamlarına ilişkin ihtiyaçların karşılanması, araç-gereç ve materyal 

sağlanması, ölçme- değerlendirme tekniklerinin kullanımı” konularında öğretmenlere destek 

sağlamaktadır. 

3.Okul müdürleri, yukarıdakilerin dışında kalan bilme ve destekleme göstergelerinde “orta” düzeyde 

değerlendirilmişlerdir. 

4.Okul müdürleri öğretim programlarının denetlenmesi boyutunda yer alan tüm maddelerde “orta” 

düzeyinde değerlendirilmişlerdir. 

5. Okul müdürlerinin öğretim programlarını bilme, destekleme ve denetleme boyutlarında yer alan 

hiçbir etkinliği “tam” olarak gerçekleştiremedikleri bulunmuştur. 

Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre aşağıdaki önerilerde bulunulmuştur. 

1.Okul yöneticilerinin yetiştirilmesi sürecinde öğretim programlarını bilme, destekleme ve 

denetlemeye ilişkin ders ve çalışmaların yer alması önerilebilir. 

2.Okul yöneticilerinin istihdamları sürecinde öğretim programlarına ilişkin yeterlikleri dikkate 

alınmalıdır.  

3.Okul yöneticilerinin öğretim programlarını bilme, destekleme ve denetleme yeterliklerinin hizmet içi 

eğitim sürecinde geliştirilmesi gereken bir boyut olduğu düşünülmektedir. 
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ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, Avrupa Birliği Eğitim ve Değişim Programı ile yurtdışına bir 

dönemliğine giden yükseköğretim öğrencilerinin, bu dönem içerisinde aldıkları derslerin niteliği, dil 

ve kültürel etkileşim açısından karşılaştıkları olumlu ve olumsuz durumları betimlemektir. 

Toplumsal etkileşimin her geçen gün bilgi paylaşımına dönüştüğü çağımızda, yerel eğitim 

faaliyetleri kadar uluslararası eğitim çalışmalarının takip edilmesi, eğitimde niteliği artırma çabalarının 

başında yer almaktadır. Internet çağının teknolojik gelişmeleri, ülkeleri kendi içine kapanmak yerine 

diğer ülkelerdeki bilimsel çalışmaları paylaşmaya, bu sürecin içinde yer almaya zorlamaktadır. 

Türkiye’nin her fırsatta sözünü ettiği, yıllardır mücadele verdiği Avrupa Birliği ve bu birliğe üye 

ülkelerdeki eğitim faaliyetlerine katılma ve tecrübe birikimlerini paylaşma gayreti ile öğrenci değişim 

programlarına katılmaktadır. Birliğin bu bağlamda hedefi eğitim, kültür ve dil konularında iyi 

örneklerin üye ve aday ülkelerin öğrencilerine sunulması, ulusal eğitim niteliğini artıracak çabalar 

olarak yorumlanmaktadır.  

Bu araştırmada; Avrupa Birliği Eğitim ve Değişim Programı kapsamında yer alan Sokrates 

Programının yükseköğretimi kapsayan Erasmus Programı ile Avrupa üniversitelerinden herhangi 

birine, 2008–2009 eğitim öğretim yılında bir dönemliğine yurtdışına gitmiş ve dönmüş Ahi Evran ve 

Kırıkkale Üniversitesi öğrencilerinden, yarı yapılandırılmış görüşme formu ile nitel veriler elde 

edilmiştir. Bu veriler analiz edilerek yorumlanıp programın etkinliğini artırmaya yönelik önerilere 

gidilmiştir. 

Ahi Evran ve Kırıkkale Üniversitelerinden 2008–2009 eğitim öğretim yılında bir dönemliğine 

AB Erasmus programı kapsamında yurt dışına giden öğrenciler araştırmanın çalışma (sınırlandırılmış) 

mailto:menderesunal@gmail.com
mailto:mttasdemir1963@gmail.com
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evrenini oluşturmaktadır. Araştırmaya hız ve pratiklik kazandırmasından dolayı Yıldırım ve Şimşek 

(2008)’e bu çalışmanın nitel verileri amaçlı örnekleme yöntemlerinden “kolay ulaşılabilir durum 

örneklemesi” üzerinden elde edilmiştir.  

Öğrencilerden elde edilen nitel verilerin çözümlenmesinde içerik analizi türlerinden 

kategoriksel analiz kullanılmıştır. Araştırmada görüşme sonuçlarının geçerlik ve güvenirliğine katkı 

sağlamak için görüşme kayıtları orijinal ifadeler şeklinde araştırma bulguları içerisinde verilmiştir. 

Verilerin analizinde de araştırmacı bulguları görüşme kayıtlarından aynen ifadelerle desteklenerek 

araştırmacı yanlılığının katkısı en aza indirgenmeye çalışılmıştır. Buna göre araştırmada elde edilen 

veriler bilgisayar destekli nitel veri analiz programı QSR NVivo 7’den yararlanılarak analiz edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Erasmus Öğrenci Değişim Programı, Üniversite 

Öğrencileri, Durum Çalışması 

ABSTRACT 

The purpose of this study is to determine the effects of Erasmus Student Mobility Program 

(ESMP) in the light of students’ opinion about the instruction, language and culture of host countries. 

Nowadays, social and cultural interactions between countries have been done incredibly fast 

and affecting both national and international educational policies. That makes necessary to follow new 

developments to achieve the quality in education systems. 

So, countries must open their doors to share scientific studies to others and exchange their 

experiences. Turkey, as well, have been exchanging the students by taking part in European 

Union(EU) Erasmus Program that enables the students to see good examples, applications and 

different cultures as enrichment. 

In this study, the data was gathered from the university students who had gone to a European 

Country to complete an instructional term in 2008-2009 by means of EU Erasmus Student Mobility 

Program. The students from Ahi Evran and Kırıkkale University were chosen as to form restricted 

universe and convenience sampling which is one of the qualitative researches data gathering method 

was employed in the study. A semi-structured interview was done to those students to get the 

qualitative data of the research. 

Categorical analyze, one of the content analyze techniques was employed to interpret the data. 

The original expressions of students were given within the text stated to contribute the validity and 

reliability. QSR NVivo 7 packet program was used to analyze the data. 

Key words: European Union, Erasmus Student Mobility Program, University students, Case 

study 
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GİRİŞ 

Tecrübelerini sonraki nesillere bilgi adı altında aktarma gayreti içinde olan toplumlar ortak 

payda altında bilgi paylaşımına yönelmekte ve bazı birlikler oluşturmaktadırlar. Toplumsal işbirliği ve 

bilgi paylaşımının her zamankinden daha hızlı ve gerekli olduğu gerçeği herkesin hem fikir olduğu 

konulardan birisidir. Avrupa Birliği bu oluşumun en bilinen ve en kapsamlı örneklerinden biridir. Bu 

süreçte farklı birikimlerin aynı potada eritilmesi ve bu birikimlerin verimliliğe dönüştürülme 

çalışmaları, AB’nin kuruluşundan günümüze kadar kararlılıkla devam etmektedir.  

5 Mayıs 1949 yılında on Avrupa Ülkesi’nin (Belçika, Danimarka, Fransa, Hollanda, İngiltere, 

İrlanda, İsveç, İtalya ve Norveç) kurucu üye olarak katıldığı “Avrupa Konseyi Örgütü” kurulmuş ve 

örgütün merkezi Fransa’nın Strasbourg kenti olmuştur. Türkiye, Avrupa Konseyi’ne 1949 yılında 

katılan ilk ülkelerden biri olmuş ve kurucu üye statüsünde Konseyin tüm çalışmalarına kesintisiz 

olarak katılmıştır.  

Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkiler, Avrupa topluluğu ile 12 Eylül 1963 tarihinde 

imzalanan Ankara Anlaşması ve 1 Ocak 1973 tarihinde uygulamaya konan Katma Protokol ile 

düzenlenmiş olup 1 Ocak 1996 tarihinde yürürlüğe giren Gümrük Birliği ile hız kazanmıştır. Ankara 

Anlaşmasının 28’inci maddesinde ifade edilen AB’nin genişleme sürecine girmesi ve 10 Aralık 1999 

tarihinde gerçekleştirilen Helsinki Zirvesinde Türkiye’nin oybirliği ile diğer ülkelerle eşit koşullarda 

aday ülke olarak kabul edilmesi bir dönüm noktası olarak değerlendirilebilir. 8 Kasım 2000 yılında 

AB komisyonu tarafından yayınlanan bildiride Türkiye’den beklentiler ve yükümlülükler imza altına 

alınmıştır. AB yolunda ilerleyen her ülke gibi Türkiye de siyasi, ekonomik ve eğitim politikalarını 

belirlerken Avrupalılık yönünü dikkate almakta ve AB komisyonu kararlarının yanı sıra hayata 

geçirilen programları takip etmektedir. Avrupa komisyonu 1987’den beri öğretim elemanı ve öğrenci 

değişim programlarını desteklemektedir. Erasmus programı 1995’den itibaren Sokrates programı çatısı 

altında yer almaktadır. Avrupa Yüksek Öğretim Alanı oluşturma gayreti ile 1998’de Sorbonne, 

1999’da Bologna deklerasyonu imzalanmıştır. Türkiye Mayıs 2001’de Bologna sürecine dahil 

olmuştur. Bu süreç 2010 yılına kadar Avrupa Yükseköğretim Alanı oluşturma çalışmalarını 

tamamlamayı planlamaktadır. Prag’da 2001, Berlin’de 2003 ve Bergen’de 2005 yılında yapılan 

toplantılar bu konuda yapılan ve yapılacak uyguların değerlendirmesi üzerine odaklanmıştır (Ulusal 

Ajans, 2005). 

 Sokrates programları, yeni adı ile hayat boyu öğrenme programları, Avrupa bilinci 

oluşturmak ve donanımlı Avrupa vatandaşı yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. Bu programın genel 

hedefleri; Avrupa Birliği içinde her seviyede eğitimi güçlendirmek, özellikle az konuşulan Avrupa 

dillerinin yaygınlaşmasını sağlamak; eğitim sırasında işbirliği ve karşılıklı ziyaretleri desteklemek, 

kültür alışverişini sağlamak; eğitimde yenilikleri desteklemek ve eğitim sektöründe fırsat eşitliği 

sağlamak olarak sıralanabilir. Bu programa Avrupa’dan toplam 31 ülke katılmaktadır. Türkiye de 
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2004 yılından itibaren programlarda yer almaktadır. Socrates aslında Avrupa ülkeleri arasında 

değişimi ve ortak hareket etme bilincini amaçlayan bir şemsiye programdır. Bu programın içinde farklı 

alt programlar yer almaktadır. Yükseköğretim üzerine odaklanan Erasmus Programı da bunlardan 

biridir. Programın amacı Avrupa'da yüksek öğretimin kalitesini artırmak ve Avrupa boyutunu 

güçlendirmektir (Tuzcu, 2006). 

Erasmus programı, üniversiteler arasında işbirliğini teşvik ederek, öğrencilerin ve 

eğitimcilerin Avrupa'da karşılıklı değişimini sağlayarak programa katılan ülkelerdeki çalışmaların ve 

alınan derecelerin akademik olarak tanınmasına çalışmaktadır. Programın düzenlemesi ve yönetimi 

AB Komisyonunun kontrolündedir. Avrupa Komisyonu değişimden yararlanan bireylerin yurt dışında 

olmalarından kaynaklanacak ek masraflara katkı sağlamak amacıyla karşılıksız hibe vererek değişime 

mali katkı sağlamaktadır. Erasmus öğrenci değişimi programı, öğrencilere bir üniversite veya 

yükseköğretim kurumunda 3-12 aylık süreler içinde eğitim olanağı tanımaktadır. Bir öğrencinin diğer 

ülkede geçirdiği zaman ve yaptığı akademik çalışmalar kendi ülkesinde kayıtlı olduğu üniversite 

tarafından tanınmaktadır. Bu amaçla öğrencilerin çeşitli yükseköğretim kurumlarından almış oldukları 

eğitimlerin, Avrupa’daki diğer yükseköğretim kurumları tarafından da tanınması ile ilgili sorunlara 

çözüm getirmek ve öğrenci hareketliliğini desteklemek için Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) 

geliştirilmiştir. Özellikle son yıllarda öğrenci hareketliliği ile Türkiye’de bulunan üniversitelerin 

uluslararası nitelik kazanmaları, AB ülkeleri ile işbirliği kurmaları Ulusal Yükseköğretim Politikasının 

bir hedefi olarak ağırlık kazanmaktadır (DPT, 2000). 

Üniversiteler arasında ülkelerarası işbirliğini teşvik ederek, öğrencilerin ve eğitimcilerin 

Avrupa'da karşılıklı değişimini sağlayarak ve programa katılan ülkelerdeki çalışmaların ve alınan 

derecelerin akademik olarak tanınması ve şeffaflığın gelişmesine katkıda bulunarak gerçekleştirmeye 

çalışmak olan Erasmus Programı içinde yer alan öğrenci öğrenim hareketliliği, Erasmus öğrenci 

değişim politikasının hayata geçirildiği alt programlardan birisidir. 

Socrates II Döneminde "Öğrenci Değişimi" faaliyeti olarak isimlendirilen bu faaliyet, 2007–

2013 yılları arasında sürecek Hayatboyu Öğrenme Programı kapsamında "Öğrenci Öğrenim 

Hareketliliği" faaliyeti olarak  devam etmektedir (Ulusal Ajans, 2005). Türkiye’de de bugün pek çok 

üniversitede uygulanmakta olan ve Bologna Süreci’nin en önemli düşüncesi olan Hareketlilik 83 

Üniversite tarafından imzalanan Erasmus Üniversite Beyannamesi sayesinde Bologna Süreci sonrası 

hızlanmıştır. Yüksek Öğrenimde Avrupa çapında hareketlilik uygulamaları pilot projeler ile 1987 ‘de 

başlamıştır. 1995 yılından itibaren öğrenci/öğretim üyesi değişim programları şeklindeki hareketlilik 

Sokrates-Erasmus Programı ile yapısal bir çerçevede ve giderek artan bir boyutta devam etmiştir. 

Sokrates Programı kapsamında en yüksek bütçe Erasmus programına; Erasmus içinde de en büyük pay 

öğrenci ve öğretim üyesi hareketliliğine ayrılmıştır ( Lembert, 2008).  
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Erasmus programından yararlanacak öğrencilerin beklenti ve programa katılanların 

memnuniyet düzeylerinin nesnel araç ve çalışmalarla saptanması program stratejileri arasında yer 

almaktadır. Avrupa üniversitelerinde görev yapan yöneticiler öğrenci memnuniyet düzeylerini test 

etme konusunda izleme araştırmaları yürütmektedirler (Figlewicz & Williams, 2005).  

Bilgi çağının vazgeçilmez unsuru olan işbirliği ve paylaşımın temel alındığı Avrupa Birliği ve 

bünyesinde yer alan programlara her geçen gün daha fazla öğrenci katılımı olmakta ve diğer eğitim 

paydaşları tarafından mercek altına alınmaktadır. Bu bağlamda güncel gelişmeler yakından takip 

edilmektedir. Bu haklı arayışın yanında söz konusu programların geri bildirim niteliğinde akademik 

bir değerlendirmeye tabi tutulması ve sonuçlarının ilgililere ulaştırılması oldukça önemlidir.  

Ulusal eğitim politikalarının eğitim kurumları tarafından ne ölçüde hayata geçirildiği, program 

değerlendirme ve geliştirme çalışmalarının temelini oluşturmaktadır. Akademik alanda yapılan tez 

çalışmaları ve yazılan makaleler ulusal beklentilerin gerçekleşme düzeyini ve olası eksiklikleri ortaya 

çıkarmaya çalışmaktadır. Her fırsatta ifade edilen uluslar arası rekabetin gelişime lokomotiflik edeceği 

vurgusu ile Avrupa Birliği bağlamında uygulamaya konulan programların bilimsel değerlendirme 

yoluyla etkinliliğinin ortaya konulacak olması bu çalışmayı daha da önemli hale getirmektedir. Çünkü 

uluslar arası ölçekte yaşanan öğrenci hareketliliği aslında ulusal eğitim politikamızın bir yansımasıdır. 

2009 yılı itibarı ile Erasmus Beyannamesine imza atan 83 üniversitenin ilgili bölümlerinden yurtdışına 

gönderilen öğrencilerin okudukları bir veya iki yarıyıl içindeki dersler akredite edilmekte yani ulusal 

bölüm dersleri yerine geçmektedir. Bu dönem veya dönemler sürecindeki programların niteliğinin ve 

öğrencilerin tutumlarının araştırılması en az ulusal program değerlendirme çalışmaları kadar 

önemlidir. 

Türkiye her geçen gün Avrupa Birliğine üye ülkelerle daha yakın temaslarda bulunmakta, 

siyasi, politik, kültürel, sosyal ve eğitim alanındaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Bu takip 

süreci aynı zamanda ulusal programlara da yansımaktadır. Bu etkileşim paralelinde bir yarıyıl veya iki 

yarıyılı Avrupa Birliğine üye ülkede, denkliği sağlanmış fakültede okuyarak eğitim hayatına devam 

eden öğrencinin bu katılımdan elde ettiklerinin ortaya konması, bireysel değerlendirmenin yanı sıra 

eğitim kurumuna, ulusal eğitim anlayışına ve Avrupa Birliği politikalarına uygunluğunun ve 

kalitesinin değerlendirilmesine de olanak tanıyacaktır. Bu doğrultuda yapılacak olan bu çalışma 

program bileşenleri açısından alana olumlu katkı sağlayacak ve yeni bir bakış açısı getirecektir. 

Araştırmanın Amacı 

Bu araştırma, AB Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği programı ile yurt dışına gitmiş, 

eğitim-öğretim sürecinin bir veya iki yarıyılını herhangi bir Avrupa Birliğine üye ülkenin 

yükseköğretim kurumunda tamamlamış öğrencilerin programın niteliğine ilişkin görüşlerini 

betimlemeyi ve bu görüşler paralelinde değerlendirme yapmayı amaçlamaktadır. Bu amaca ulaşmak 

için şu sorulara yanıt aranmıştır: 
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1. Erasmus programına katılan öğrenciler gittikleri üniversitede nasıl karşılanmaktadırlar?  

2. Erasmus programına katılan öğrencilerin gittikleri üniversitede yabancı dil konusunda 

karşılaştıkları zorluklar nelerdir? 

3. Erasmus programına katılan öğrencilerin döndükten sonra derslerin akredite edilmesi 

sürecinde karşılaştıkları zorluklar nelerdir? 

4. Erasmus programına katılan öğrencilerin gittikleri üniversitede katıldıkları öğretim 

programına ilişkin görüşleri nelerdir? 

4a. Öğretim sürecine ilişkin öğrenci görüşleri nelerdir? 

4b. Öğretim elemanlarına ilişkin öğrenci görüşleri nelerdir? 

5. Erasmus programına katılan öğrencilerin gittikleri üniversitenin fiziki donanımına ilişkin 

görüşleri nelerdir? 

6. Erasmus programına katılan öğrencilerin barınmaya ilişkin görüşleri nedir?  

7. Erasmus programına katılan öğrenciler gittikleri üniversitede kültürel uyum konusunda ne 

tür zorluklar çekmektedirler? 

8. Erasmus programına katılan öğrencilerin verilen parasal destek miktarı yeterlimidir? 

9. Erasmus programına katılan öğrencilerin program hakkındaki genel memnuniyet düzeyleri 

nedir? 

 

Sınırlılıklar 

Araştırma, 2008-2009 öğretim yılında AB Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği programı 

ile yurtdışına gitmiş ve dönmüş Ahi Evran Üniversitesi ve Kırıkkale Üniversitesi öğrencileri ile sınırlı 

ve toplanan verilerin geçerliliği, anketlerin uygulandığı grup dilimi ile sınırlandırılmıştır. 

YÖNTEM 

Bu araştırma AB Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği programı ile yurt dışına gitmiş, 

eğitim-öğretim sürecinin bir veya iki yarıyılını herhangi bir Avrupa Birliğine üye ülkenin 

yükseköğretim kurumunda tamamlamış öğrencilerin programın niteliğine ilişkin görüşlerini 

betimlemeyi ve bu görüşler paralelinde değerlendirme yapmayı amaçlayan nitel bir durum 

çalışmasıdır. Nitel araştırma, gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi nitel veri toplama 

yöntemlerinin kullanıldığı, algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde 

ortaya konmasına yönelik nitel bir sürecin izlendiği araştırma olarak tanımlanabilir (Yıldırım ve 

Şimşek, 2008). Nitel araştırmalarda genellikle üç tür veri elde edilir. Araştırmanın yer aldığı sosyal, 

psikolojik, kültürel, demografik ve fiziksel özelliklerine ilişkin “çevreyle ilgili veriler”; araştırma 

sürecinde olup bitenler ve bunların araştırma grubunu nasıl etkilediğine ilişkin “süreçle ilgili veriler” 

ve araştırma grubuna dahil olan bireylerin süreç hakkında düşündüklerine ilişkin “algısal veriler” dir. 
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Nitel araştırmalarda toplanan veriler çeşitlilik gösterir. Toplanan veriler gözlem notları, görüşme 

kayıtları, dokümanlar, resimler ve diğer grafik sunumlar şeklinde olabilir. Nitel araştırmanın yedi 

temel özelliği vardır. Bunlar: doğal ortama duyarlık, araştırmacının katılımcı rolü, bütüncül yaklaşım, 

algıların ortaya konması, araştırma deseninde esneklik, tümevarımcı analiz ve nitel veri’dir (Yıldırım 

ve Şimşek, 2008, 42).  

Nitel araştırmalarda farklı desenler söz konusudur. Bunlardan “durum çalışmasında”, bir birey, 

bir kurum, bir grup, bir ortam çalışılacak durumlara örnek oluşturabilir. Durum çalışması nitel 

araştırmada çok yaygın olarak kullanılan bir yaklaşımdır. Durum çalışmaları nicel ya da nitel 

yaklaşımlarla yapılabilir. Her iki durumda da amaç belirli bir duruma ilişkin sonuçlar ortaya 

koymaktır. Nitel durum çalışmasının en önemli özelliği bir ya da birkaç durumun derinliğine 

araştırılmasıdır. Durum çalışmalarında birden fazla veri toplama yöntemi işe koşulur; bu yolla zengin 

ve bir birlerini teyit edebilecek veri çeşitliliğine ulaşılmaya çalışılır (Yıldırım ve Şimşek, 2008, 77). 

Nitel araştırmalarda araştırmanın başı ile sonu bir birinden ayrı olarak düşünülebilir. Çünkü araştırma 

konusu belirlendikten sonra araştırmanın ilerleyen aşamalarında araştırma kapsamında bazı 

değişiklikler yapılabilir (Büyüköztürk vd 2008, 255). Nitel araştırma süreci doğrusal bir süreç 

içerisinde değil, etkileşime dayalı bir süreç içerisinde gerçekleşir (Yıldırım ve Şimşek, 2008, 94). Bu 

süreç bir döngü olarak şu şekilde işlemektedir. Araştırma probleminin belirlenmesi, kuramsal-

kavramsal çerçevenin oluşturulması, araştırma soru (sorularının) yazılması, araştırma alanı-

örnekleminin belirlenmesi, araştırmacı rolünün belirlenmesi, veri toplama araçları/stratejilerinin 

geliştirilmesi, veri toplama (görüşme) veri analizi, bulguların betimlenmesi ve yorumlanması, 

sonuçların sınırlandırılması ve analitik genellemelere ulaşılması, araştırmanın kuram ve uygulama için 

doğurduğu sonuçların açıklanması. Bu süreç, Büyüköztürk vd (2008, 255) tarafından; çalışılacak olan 

olayın saptanması, çalışmada katılımcıların belirlenmesi, hipotezlerin üretilmesi, verilerin toplanması, 

verilerin analizi, yorumlar ve sonuç boyutları olarak ifade edilmektedir 

Sherman ve Webb (1988) nitel araştırmaların en güçlü olduğu yönünün, araştırmacıya 

araştırılan problem hakkında ayrıntılı ve derinliğine bilgi sağlaması olduğunu belirtmektedir (Akt, 

Yıldırım ve Şimşek, 2008). Nitel araştırma desenlerinde izlenen yol tümevarımsaldır, esnek ve 

dinamik bir yapıdadır ve süreç doğrusal ve ardışık olmadığı için, bu sürecin tam bir çerçevesini 

oluşturmak güçtür. Yani araştırma planı kendine has özel bir yapıya sahiptir ve her bir nitel araştırma 

diğerlerinden farklı kendi desenine sahiptir. Tümevarım mantığına göre araştırmanın başlangıç 

aşamalarında ortaya çıkan bir durum sonraki aşamalarını da etkileyebilir. Bu süreçteki tüm unsurlar 

değişmeye ve gelişmeye açıktır. Bu araştırmada veri toplama ve analizi aynı anda yapılır. Elde edilen 

ilk bulgulara göre daha özel ve daha detaylı verilere ulaştırıcı farklı veri toplama ve analiz teknikleri 

kullanılabilir (Frankel ve Wallen, 2006; Yıldırım ve Şimşek, 2008). 
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Çalışma grubu 

Nitel araştırmalarda da, nicel araştırmalarda kullanılan örnekleme yöntemleri kullanılabilir. 

Nitel araştırmalarda, olasılık temelli (seçkisiz, sistematik, tabaka, küme vb.), amaçlı (aykırı durum 

örneklemesi, maksimum çeşitlilik örneklemesi, benzeşik-homojen örnekleme, tipik durum 

örneklemesi, kritik durum örneklemesi, kartopu ve ya zincir örnekleme, ölçüt örnekleme, doğrulayıcı 

ve ya yanlışlayıcı durum örneklemesi, kolay ulaşılabilir durum örneklemesi) örnekleme yöntemleri 

kullanılabilir. 

Bu araştırmanın nitel verileri amaçlı örnekleme yöntemlerinden “kolay ulaşılabilir durum 

örneklemesi” üzerinden elde edilmiştir. Yıldırım ve Şimşek (2008)’e göre kolay ulaşılabilir durum 

örneklemesi (convenience sampling) araştırmaya hız ve pratiklik kazandırır. Bu yöntemde 

araştırmacıya yakın ve ulaşılması kolay olan bir durum seçilir. Bu araştırmada, Türkiye’deki bütün 

üniversitelerden Erasmus programına katılan öğrencilerle görüşme yapmak güç bir durum olduğu ve 

çalışmanın nitel olması açısından, örneklemin büyük tutulmasına gerek görülmemiştir. Görüşme 

yoluyla verileri toplarken, genelleme yerine derinlemesine analize imkân verecek örneklem üzerinde 

çalışmak, kolay ve sık ulaşılabilir bir örneklem üzerinde çalışmak ekonomiklik açısından da uygun 

bulunmuştur.  

Bu araştırmada iki farklı üniversitenin AB Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Programı 

ile yurt dışına gönderilen ve eğitim-öğretim sürecinin bir veya iki yarıyılını herhangi bir Avrupa 

Birliğine üye ülkenin yükseköğretim kurumunda tamamlayan öğrencilerin görüşlerine başvurulmuştur. 

Öğrencilerin programın niteliğine ilişkin görüşlerini betimlemeyi ve bu görüşler paralelinde bu 

programın bir değerlendirmesini içeren görüşme kayıtları, araştırmanın nitel verilerini oluşturmuştur. 

Toplam olarak sekiz öğrenci üzerinde yürütülen görüşme kayıtları analizine dayalı olarak 

bulgulara gidilmiştir. Araştırmada nitel verilerin elde edildiği katılımcılar ve özellikleri, Tablo 1’de 

verilmiştir. 

Tablo 1. Katılımcıların demografik özellikleri 

  f % 

Üniversite 
Kırıkkale Üniversitesi.  6 75 

Ahi Evran Üniversitesi.  2 25 

Cinsiyet Erkek 2 25 
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Kız 6 75 

Toplam 8 100 

Kimlerden hangi özelliklerine göre veri toplanacağı araştırma açısından çok önemli bir 

etkendir. Bu açıdan araştırma ana kütlesinin özelliklerini taşıyan örnek üzerinden toplanacak veriler 

ana kütle üzerine genellenebilir bir özellik taşımaktadır. Bu araştırmada, katılımcı öğrencilerden, 

AB Erasmus programı ile yurt dışına gitmiş olması uygulanan program hakkında bizzat deneyime 

dayalı veriler elde etmeyi mümkün kılmaktadır. Bu araştırmada da bizzat deneyime dayalı katılımcı 

görüşleri programın uygulama sonuçları hakkında geribildirim oluşturması bakımından önem 

taşımaktadır. 

Veri Toplama 

Araştırma verileri araştırmacı tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu ile 

elde edilmiştir. Bu amaçla uzman görüşleri doğrultusunda son şekli verilen formlar katılımcılarla yüz 

yüze görüşme yoluyla elde edilmiştir. Görüşmede katılımcı görüşleri, araştırmacı tarafından yazılı ve 

sesli kayıt altına alınmıştır. Kayıt altına alınan sesli kayıtlar öncelikle yazıya dökülmüş ve elde edilen 

formlar kodlama yoluyla kategorilere ayrılıştır. Daha sonra verilerin çözümleme aşamasına 

geçilmiştir. 

Verilerin Analizi 

Katılımcılardan elde edilen nitel verilerin çözümlenmesinde içerik analizi kullanılmıştır. 

Araştırmada içerik analizi türlerinden kategoriksel analiz kullanılmıştır. Kategoriksel analizde önce 

veriler kodlanır. Kodlar, kelime gruplarını sınıflandırmak ya da gruplandırmak için kullanılan 

semboller; araştırma soruları ile ilgili olan kavramlardır ( Robson, 2001). Bu bağlamda kodlar, 

bağımsız parçalardan tam ve anlamlı gruplar oluşturma işlevini üstlenir (Miles ve Huberman, 1994). 

Patton’a (1987) göre, içerik analizinde fikir, konu ve kavramları belirlemek üzere alıntılara yer 

verilmektedir( Akt, Yıldırım ve Şimşek,2008).  

Bu araştırmanın veri işleme sürecinde kodlama, daha önceden belirlenmiş kavramların yanı 

sıra, veri işleme sürecinde ortaya çıkan yeni kavramlarda göz önüne alınarak yapılmıştır. Araştırmada 

görüşme sonuçlarının geçerlik ve güvenirliğine katkı sağlamak için gözlemci notları orijinal ifadeler 

şeklinde araştırma bulguları içerisinde verilmiştir. Verilerin analizinde de araştırmacı bulguları 

görüşme kayıtlarından aynen ifadelerle desteklenerek olası araştırmacı yanlılığı en aza indirgenmeye 

çalışılmıştır. 

Bu araştırmada şu kodlama sistemi kullanılmıştır. Cinsiyet: Erkek(E), Kız(K); Öğrenci 

Gönderen üniversite: Ahi Evran Üniversitesi(AEÜ), Kırıkkale Üniversitesi(KKÜ); Bölüm: örnek: 

Fizik(FİZ); Gidilen Ülke: örnek: Polonya(POL) kodlaması kullanılmıştır ( Tablo 2). Buna göre 
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araştırmada elde edilen veriler bilgisayar destekli nitel veri analiz programı QSR NVivo 7’den 

yararlanılarak analiz edilmiştir.  

Tablo 2: Katılımcı Bilgileri 

Cinsiyet Üniversite adı Bölümü Gidilen Ülke Kodu 

Erkek Kırıkkale 

Üniversitesi 

Uluslararası 

İlişkiler 

Polonya [E,KKU,ULSİLŞ,POL] 

Kız Kırıkkale 

Üniversitesi 

Elektrik Müh. Finlandiya [K,KKU,ELKMÜH,FİN] 

Kız Ahi Evran 

Üniversitesi 

Fizik İsveç [K,AHİ,FİZ,İSV] 

Kız Ahi Evran 

Üniversitesi 

Matematik İsveç [K,AHİ,MAT,İSV] 

Erkek Kırıkkale 

Üniversitesi 

Endüstri Müh. Finlandiya [E,KKU,ENDMÜH,FİN] 

Kız Kırıkkale 

Üniversitesi 

Hukuk İtalya [K,KKÜ,HUK,İTAL] 

Kız Kırıkkale 

Üniversitesi 

İktisat Polonya [K,KKU,IKT,POL] 

Kız Kırıkkale 

Üniversitesi 

İşletme Polonya [K,KKÜ,İŞLT,POL] 

 

BULGULAR VE YORUM 

Bu bölümde katılımcıların alt problemler ile ilgili bildirdikleri görüşlerin frekansları tablo 

halinde verilmiştir. Daha sonra her alt problem ile ilgili yorumlar katılımcı görüşleri doğrultusunda, 

orijinal katılımcı ifadeleri ile alıntılama yapılarak analiz yoluna gidilmiştir. 
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Tablo 3: Katılımcıların Erasmus Programına  İlişkin Görüşleri 

BOYUTLAR 
f  

(görüş) 

Erasmus programına katılan öğrenciler gittikleri üniversitede nasıl 

karşılanmaktadırlar 

 

4 

Erasmus programına katılan öğrencilerin gittikleri üniversitede yabancı dil 

konusunda karşılaştıkları zorluklar nelerdir? 

 

5 

Erasmus programına katılan öğrencilerin döndükten sonra derslerin akredite 

edilmesi sürecinde karşılaştıkları zorluklar nelerdir? 

 

6 

Erasmus programına katılan öğrencilerin gittikleri üniversitede katıldıkları öğretim 

programına ilişkin görüşleri nelerdir? 

          4a. Öğretim sürecine ilişkin öğrenci görüşleri nelerdir? 

          4b. Öğretim elemanlarına ilişkin öğrenci görüşleri nelerdir? 

 

 

6 

6 

Erasmus programına katılan öğrencilerin gittikleri üniversitenin fiziki donanımına 

ilişkin görüşleri nelerdir? 

 

6 

Erasmus programına katılan öğrencilerin barınmaya ilişkin görüşleri nedir? 8 

Erasmus programına katılan öğrenciler gittikleri üniversitede kültürel uyum 

konusunda ne tür zorluklar çekmektedirler? 

 

6 

Erasmus programına katılan öğrencilerin verilen parasal destek miktarı 

yeterlimidir? 

 

8 

Erasmus programına katılan öğrencilerin program hakkındaki genel memnuniyet 

düzeyleri nedir? 

 

11 
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1- Öğrencilerin gittikleri üniversitelerde karşılanma biçimleri  

Erasmus programına katılan öğrencilerin yurt dışındaki ilk intibalarını ortaya koyma açısından 

gittikleri üniversitede karşılanma durumları ve danışmanlık hizmetli önemli yer tutmaktadır. Dört 

katılımcı [E,KKU,ULSİLŞ,POL], [K,KKU,ELKMÜH,FİN], [K,AHİ,FİZ,İSV], 

[K,AHİ,MAT,İSV] ilk karşılanma ve danışmanlık hizmetinden memnun olduklarını belirtmişlerdir. 

Bunlardan [K,KKU,ELKMÜH,FİN] karşılanma konusundaki memnuniyetini  

“… gitmeden önce de irtibat kurduğum görevli öğrenci havaalanından 

Valkeakoski otobüs terminaline nasıl geleceğimi ayrıntılı bir biçimde bana 

anlatmıştı. Kendisi ile Finlandiya’ya vardığım zaman sms yoluyla haberleştim 

ve Valkeakoski’de otobüsten indiğim zaman iki öğrenci beni karşıladı. Bana 

market alışverişim için yardım ettiler, beraber bir telefon hattı aldık ve daha 

sonra beni daireme bıraktılar. Daha sonra da bu öğrenciler bana her konuda 

yardımcı oldular.” 

biçiminde ifade etmiştir. 

Teichler(1996) Erasmus programının niteliğinden söz ederken, misafir ülke üniversitesinin 

öğrencilerin karşılanma, ulaşım, barınma ve adaptasyon problemleri ile ilgilenme ve çözme 

yükümlülüğünden söz etmektedir. Bu bulgu Erasmus programı kapsamında gidilen üniversitelerin AB 

komisyonu ve program öngörüleri konusunda titiz olduklarını göstermektedir. 

2- Öğrencilerin gittikleri üniversitede yabancı dil konusundaki görüşleri 

Erasmus değişim programına seçilecek öğrenciler hem yabancı dil hem de alanı ile ilgili 

sınavlardan geçmektedirler. Üniversite rektörlükleri, öğrenci seçimi konusunda komisyonlar 

oluşturmaktadır. Her ne kadar yabancı dil sınavından yüksek not alanlar tercih edilmiş olsa da, misafir 

ülkede konuşulan anadilin farklı olması, Türkiye’de alınan iletişimsel yabancı dil eğitiminin 

yeterliliğinin tartışmaya açık olması endişe verici bir durumdur. Hatta Türkiye’de aldığı yabancı dil 

eğitimi ve öğrenci seçiminde girdiği yabancı dil sınavı ile gidilen üniversitede derslerin farklı dilden 

yapılması gibi uygulamada karşılaşılan bazı problemlerden söz etmek mümkündür. Katılımcılardan 

[K,KKÜ,HUK,İTAL]; “maalesef derslerin tamamı İtalyanca verildi, İngilizce olsaydı başarılı 

olabilirdim dolayısıyla dersleri veremedim” şeklinde konuyla ilgili görüşünü ortaya koymuştur. 

[E,KKU,END,MÜH,FİN] ise görüşünü; “Burada endüstri mühendisliği bölümündeki dersler Fince 

verildiği için almam gereken derslerin önemli kısmını International Business departmanında aldım” 

şekinde ifade etmiştir. Bu bulgular, Yiğit ve diğ.(2009)’nin yapmış olduğu çalışmada çoğu 

öğrencilerin yurt dışına ilk defa gittiği, Türkiye’de öğrendikleri yabancı dilin yeterli olmadığını, 

öğrencilerin dil açısından yurt dışında güçlük çektiğini ortaya koyan bulguları destekler niteliktedir. 
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Yabancı dil öğretiminin güçlüğünden dolayı öğrencilerin Erasmus programına 

katılmalarındaki en önemli etkenin yabancı dil öğrenme isteği olduğu, alan konuları hakkında bilgi 

edinme amacının ikinci sırada yer aldığı Messer ve Wolter (2005) tarafından yapılan çalışmada 

vurgulanmaktadır. Yağcı ve diğ (2007) tarafından yapılan araştırmada programa katılan öğrencilerin 

yarısının Erasmus programının amacını, daha çok bir yabancı dil geliştirme programı olarak 

algılamaktadır. Buna bağlı olarak yabancı dilini geliştirmek isteyen öğrencilere Erasmus programını 

önermektedirler.  

3- Öğrencilerin döndükten sonra derslerin akredite edilmesi sürecine ilişkin görüşleri 

Yurt dışında bir veya iki yarıyıl okuyan öğrencilerin misafir üniversitede aldıkları ve başarılı 

oldukları derslerin kendi üniversitelerinde intibakı oldukça önemlidir. Programa katılmadan önce 

üniversiteler arası sözleşme gereği derslerin karşılıklı olarak tanınması söz konusudur. Ancak bu 

süreçte derslerin ülkeden ülkeye sayısal ve içerik olarak birbirini tam olarak karşılaması oldukça 

güçtür. Bu nedenle Avrupa komisyonu ders içeriklerinin en az %50 örtüşmesinin karşılıklı tanınma 

için yeter şart olarak öngörmektedir.  

Erasmus Öğrenci Değişim programına katılan öğrenciler, derslerin karşılıklı tanınmasını 

kolaylaştıracak olan Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS)’nin uygulanışı konusunda bazı zorluklar 

çektiklerini ancak bazı öğrencilerin ise ders seçimi ve anlaşma dikkatli yapıldığından sorun 

yaşamadıklarını ifade etmektedirler. Katılımcılardan [E,KKU,ENDMÜH,FİN] “Akademik 

beklentilerle katıldığım programda bu nedenle kendi alanıma yönelik akademik bir birikim elde 

edemedim” diye akademik beklentisinin gerçekleşmediğini belirtirken [K,KKÜ,İŞLT,POL]; 

“…Polonya’daki derslerimle Türkiye deki derslerimi eşleştirmede döndükten 

sonra sorun yasadım..bire bir örtüşen derslerin önceden belirlenip öğrencinin 

bunu bilerek gönderilmesinin daha uygun olacağını düşünüyorum” 

şeklinde görüş belirtmiştir. Buna karşılık olarak [K,KKÜ,HUK,İTAL] ise; “iki dersim hariç tüm 

derslere karşılık gelen dersleri aldım” diyerek derslerin tanınması konusunda iki dersin akredite 

sürecinde sorun yaşadığını ifade etmiştir. 

Yağcı ve diğ.(2007)’nin yapmış olduğu Erasmus programı memnuniyeti ile ilgili çalışmada, 

öğretim elemanlarının dersleri AKTS yüküne uygun olarak yürütmeleri ile ilgili olarak öğrenci 

görüşleri Erasmus programının temel anlayışına uygun olmayan bir durumu yansıttığı bulgusuna 

ulaşılmıştır.  Programa katılan öğrencilerin sonraki dönemlerde Erasmus programına katılmak isteyen 

öğrencilere mümkün olsa Erasmus programı ile tekrar yurt dışına gitmek istediklerini ancak parasal 

problemlerin yanı sıra derslerin akredite edilme sürecinde problemler yaşandığını ifade etmektedir. 



II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi  241  
 

II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongre Kitabı 

Bütün bunlara rağmen yurtdışında elde edilen derecelerin tanınma oranı 1990-1991’de % 75, 

1998-1999 yılında %80’e ve ECTS tanımlaması sonunda % 85’e yükselmiştir. Bu yükselişle birlikte 

yurt dışında eğitim alma süresi de artış göstermiştir (Teichler ve diğ.,2000).  

4- Öğrencilerin gittikleri üniversitede katıldıkları öğretim programına ilişkin görüşleri 

Program sürecinin değerlendirilmesi açısından hayati öneme sahip olan Erasmus kapsamında 

üniversitelerde gerçekleşen öğretim sürecinin incelenmesi, programın niteliğini ortaya koyacaktır. 

Misafir üniversitenin öğretim programı, uygulanan yöntem ve teknikler, kullanılan araç ve gereçler ile 

öğrenim yaşantısı karşılaştırmalı olarak ele alınabilir, olumlu olumsuz örnekler incelenerek bilgi 

birikimine dönüşebilir. Bu bağlamda Erasmus programı kapsamında gerçekleşen öğrenme yaşantısı 

sürecine ilişkin öğrenci görüşleri önemlidir. Araştırmada katılımcıların gidilen ülkede katıldıkları 

programa ilişkin görüşleri aşağıda verilmiştir. 

4a.  Öğrencilerin öğretim sürecine ilişkin görüşleri; 

Katılımcılardan derslerin işlenişi ile ilgili olarak; iki öğrenci derslerin öğretiminde daha çok 

gerçek yaşam örnekleri ya da öğretim ortamında örnek durumlar oluşturularak öğretim yapıldığını 

ifade etmektedirler. Bunlardan bir öğrenci [E,KKU,ENDMÜH,FİN]; 

“… Dersler işleniş olarak uygulamaya ve gerçek hayat örneklerine 

dayandırılıyor. İşlenen hemen hemen her konu hakkında “Case Study’ler 

yapılarak teorisi alınan konunun iş yaşamındaki uygulamaları görülmüş 

oluyor.”  

biçiminde görüşünü ifade etmiştir. Diğer taraftan [K,KKU,ELKMÜH,FİN] ise;  

“… Bölüm, öğrencisi olduğum Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünün 

ana dallarından biridir; dolayısıyla Türkiye’de aldığım genel eğitimden biraz 

farklı. Onlar bir dal üzerinde uzmanlaşmışlar ve teoriden çok pratiğe daha 

önem veriyorlar.”  

diyerek pratiğe verilen öneme dikkat çekmiştir. Bunlara karşılık [K,AHİ,FİZ,İSV] ise derslerin 

işlenişine yönelik olarak;  

“… Aldığım derslerde genel izlenimim konuların çok yüzeysel anlatılmasıydı 

genelde örgencinin araştırmasına dayanıyordu. Aslında burada öğrenmemişim 

dediğim hiçbir şeyi görmedim derslerde. Örgenciler çok fazla derse 

katılmıyordu bizim buradaki gibi ama çok dikkatli dinliyorlardı” 

biçimindeki ifadesi ile derslerin genel olarak öğretmen aktif, öğrenenin ise daha çok pasif alıcı 

konumundaki gözlemini ortaya koymuştur. 
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4b. Öğrencilerin öğretim elemanlarına ilişkin görüşleri; 

Katılımcılardan [E,KKU,ENDMÜH,FİN] öğretim elemanlarına ilişkin görüşünü; “Birkaç 

farklı ülkeden gelen öğretim elemanları mevcut.” şeklinde ifadesi ile ilgili bölümlerde farklı 

ülkelerden öğretim elamanı görevlendirilmesine dikkat çekmiştir. [E,KKU,ULSİLŞ,POL] ise; 

bulunulan ülkedeki öğretim elemanlarının öğrencilerle Türkiye’de uygulanandan farklı olarak daha 

sıcak etkileşimde olduklarını ifade eden tespitte bulunmaktadır. Bu konudaki tespitinde,  

“… Hocalar konusunda Türkiye’deki hocaların oradaki hocaların bir 

kısmından daha iyi olduğunu anladım ama oradaki hocalar öğrencilere daha 

yakın davranıyor ve arada Türkiye’deki kadar bir sınır yok.” 

ifadesini kullanmıştır. Başka bir katılımcı [K,AHİ,FİZ,İSV] ise konuya ilişkin görüşünü; “Öğretim 

elemanlarıyla senli benli konuşmaları çok garipsedim başlarda ama, sonra buna da alıştım” şeklinde 

dile getirmiştir. [K,AHİ,FİZ,İSV] ise danışmalıkla ilgili olarak; 

“Örgenciyle iletişim Internet üzerinden randevu sistemiyle yapılıyordu. Ancak 

randevu alamayanların da istekleri, şikayetleri de haftanın üç günü içinde 

dinleniyordu. Biz çoğunlukla uluslararası ofisle iletişim kuruyorduk ve onlar 

gerçekten çok sevecen güler yüzlü insanlardı. Sorunlarımızı ayrı ayrı dinliyor ve 

muhakkak çözüm buluyorlardı” 

şeklinde danışmanlık sürecinin işleyişine ilişkin olumlu bir tespitte bulunmuştur. Benzer olumlu 

bulgular Yağcı ve diğ.(2007) araştırma bulgularında da gözlenmektedir. Bu araştırmada, Erasmus 

programına katılan öğrencilerin en çok memnun oldukları ve misafir üniversitedeki öğretim 

elemanlarının niteliğine ilişkin olan beklenti düzeyinin en yüksek olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Aynı 

araştırmada, öğrencilerin elemanlarının derslerine hazırlıklı gelmeleri, öğretim elemanlarının öğretme 

etkinliklerinde yeterli materyali ve teknolojik araç-gereçleri kullanmaları olumlu karşılanmıştır. Aynı 

şekilde, akademik danışmanın gereksinim duyulduğunda ulaşılabilir olması, öğretim elemanlarının 

derslerde öğrencilere yönelik davranışlarında adil ve tarafsız olmaları ve öğretim elemanlarının 

derslerde çeşitli ve etkili öğretim yöntemlerini kullanmaları konusundaki hizmetlerin beklenti 

düzeylerinin üstünde memnun oldukları ifade edilmektedir. 

5- Öğrencilerin gittikleri üniversitenin fiziki donanımına ilişkin görüşleri; 

Eğitim öğretim faaliyetinin gerçekleştirildiği yerler olan okulların fiziki donanımının niteliği 

öğrencilerin motivasyonlarının olumlu yönde artmasına, öğretim etkinliklerinin verimli ve etkili 

yapılabilmesine kısacası programların başarıya ulaşmasına katkı sağlamaktadır. Erasmus programı ile 

yurt dışına giden öğrencilerin misafir oldukları üniversitelerin fiziki donanımları hakkında edindikleri 

izlenimleri de program hakkında geribildirim almak açısından önemlidir. Araştırmada katılımcılardan 
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[E,KKU,ULSİLŞ,POL] konuya ilişkin görüşünü; “Üniversitenin sahip oldu olanaklar bizim 

üniversitemizden kat kat daha iyi ve çoktu maalesef.” şeklinde belirtirken, [K,KKU,ELKMÜH,FİN] 

ise; “Tabii mali olarak bizden çok daha fazla olanaklara sahip oldukları için çok gelişmiş labaratuvar 

ortamları var.” ifadesini kullanmıştır. Diğer taraftan [K,AHİ,FİZ,İSV] memnuniyetini; “Okul ise 

tamamen düzen içindeydi çok büyük ve güzel bir bahçesi vardı ve her şey mevcuttu.” şeklinde ifade 

etmiştir. [K,AHİ,MAT,İSV] ise; üniversiteler arası işbirliğine dikkat çekerek “Kütüphanede de konu 

hakkında birçok kaynak vardı. Ayrıca İsveç teki diğer üniversitelerden de kaynak getirtme olanağımız 

vardı.“ diyerek gidilen ülkelerin üniversitelerin genel olarak ülkenin gelişmişliğin bir sonucu olarak 

iyi donanımlarda olduğunu ifade etmişlerdir.  

Bu tespitler, Türk öğrencilerin kendi ülkesi ve kendi üniversitesinin gelişmişlik farkını 

hissetmeleri ve konuya mukayeseli bakış geliştirmeleri bakımından önemlidir. Özellikle ülkenin 

gelişmişlik düzeyi ile üniversitenin gelişmişliğine vurgu yapan ifadeler kullanılmış olması ayrıca 

manidar bir tespittir. Bu tespitleri destekleyen bulgular olması bakımından, Yağcı ve diğ.(2007)’nin 

yapmış olduğu çalışmada öğrencilerin en yüksek yüzdelerle beklenti düzeylerine uygun buldukları 

maddelerden birisi de eğitim ortamlarının fiziksel açıdan uygunluğunu ifade eden maddedir. Yani söz 

konusu çalışmada yurtdışına değişim programı ile giden öğrencilerin %89’u gittikleri üniversitenin 

fiziksel ortamının eğitim öğretim açısından beklentilerinin üstünde olduğunu belirtmişlerdir.  

6- Öğrencilerin barınmaya ilişkin görüşleri; 

Öğrencilerin başarılı olmaları sadece okul içerisindeki yaşantıları ile sınırlı değildir. Okul dışı 

etkenlerin öğrenci başarısına etkisi en az öğretim faaliyetinin kendisi kadar değerlendirilmesi gerekir. 

Öğrencilerin ailesi ve arkadaşları ile birlikte geçirdikleri zaman ve kaldıkları yerler eğitimde önemli 

birer etkendir. Özellikle ailelerinden, arkadaşlarından, okullarından ve memleketlerinden uzak 

Erasmus öğrencileri hem kendi kültürleri gereği hem de bireysel çalışma ihtiyaçları gereği barınma 

konusunda önemli değerlendirmeler yapmışlardır. Katılımcılardan [K,KKU,IKT,POL]; “…barınma 

açısından çok memnun olmamakla birlikte” sözleri ile barınma konusundaki memnuniyetsizliğini dile 

getirmiştir. [E,KKU,ULSİLŞ,POL] ise, “… yurtta kaldık orda ve yurtlar bizim devlet yurtlarımızdan 

çok daha modern.” ifadesine yer vermiştir. [K,AHİ,FİZ,İSV] barınmaya ilişkin görüşlerini; “… Dört 

bloktan oluşan güzel bir siteyi andırıyordu yurt. Uzun bir koridor ve koridor boyunca odalar vardı. 

Ortak bir mutfak ve salonumuz vardı. Her şey olması gerektiği gibiydi kısacası” sözleri ile ortaya 

koymuştur. Diğer taraftan [K,KKÜ,İŞLT,POL]; “Polonya’daki okulumun ayarladığı yaşanabilecek 

bir yurtta kaldım.şehir merkezinden uzaktı, yurt olanaklarının çok iyi olduğunu söyleyemem” şeklinde 

görüşünü belirtmiştir. Bu tespitler, Yağcı ve diğ.(2007) araştırma bulgularındaki “öğrencilerin barınma 

yeri ile üniversite arasında ulaşımın kolay olduğunu, barınma yerinin büyük, temiz ve nitelik 

bakımından uygun olduğunu ifade eden bulgularla” tam olarak uyuşmamaktadır. Barınma konusunda 

bazı öğrenciler, olumlu görüş belirtirken bazıları memnun kalmadıklarını dile getirmişlerdir. 
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7- Öğrencilerin gittikleri üniversitelerde kültürel uyum konusunda karşılaştıkları 

güçlükler; 

Bireylerin yaşam ve çalışma biçimleri ortak yaşamla şekillenen kültür etkileşimi ile farklı 

biçimlerde kendini göstermektedir. Kişisel ve toplumsal alışkanlıklar yaşam tarzlarını ortaya 

koymaktadır. Yılların biriktirdiği toplumsal değerler kültür adıyla genç nesillere aktarılmaya 

çalışılmaktadır. Özellikle farklı ülke kültürlerini tanıma, çeşitliliği zenginlik olarak artı değere 

dönüştürme isteği öğrencilerin Erasmus programına katılımlarının arkasında yatan gizli nedenlerden 

biridir. Katılımcılardan [K,KKU,IKT,POL]; “kültür farkından dolayı biraz sıkıntı çektim” şeklinde 

bir ifade kullanarak kültür farklılığına vurgu yapmıştır. Buna karşılık olarak [K,KKÜ,İŞLT,POL]; 

“…Erasmus öğrencileriyle aynı çatı altında olduğumuz için çeşitli kültürleri tanıma sansım daha 

yüksekti” diyerek kültürel açıdan görüşünü ortaya koymuştur. [K,KKÜ,HUK,İTAL] da; “…çok 

değerli hocalarla tanışma fırsatı bulmam, farklı bir dili, kültürü yerinde tanımam, farklı birçok 

ülkeden arkadaşlar edinmem ve bu deneyimin süresi 5 ay gibi uzun bir süre olması güzeldi” ifadesi ile 

görüşünü dile getirmiştir.Bu tespitler araştırma bulgularınca da desteklenmektedir. Boyd ve diğ. 

(2008)’e göre programa katılan öğrenciler programın yaşamlarına olumlu katkı yaptığını, küresel 

olaylara ve diğer kültürlere karşı daha hassas hale getirdiğini ifade etmektedirler. Kitsantas ve Meyers 

(2001) ise buna ilave olarak öğrencilerin uluslararası kültürel farkındalıklarının program sonunda 

arttığına dikkat çekilmektedir aynı şekilde Yağcı ve diğ.(2007)’e göre öğrencilerin kültürel, dini, etnik 

vb. yapılarına uygun sosyal ve kültürel etkinliklerde bulunabilmeleri onları memnun etmiştir.” Aynı 

şekilde öğrencilerin kendinden emin ve girişken olmasının, farklı kültürlere saygılı olmanın ve her 

türlü farklılığa açık olmanın yabancı bir ülkede yaşama ve Erasmus programına katılma bakımından 

önemli olduğu ifade edilmektedir. Aynı düşünceler Stronkhorst (2002) tarafından “ kültürler arası 

anlayışın yanı sıra, farklı dil ve kültürlerin eğitim-öğretim ortamında birlikte yaşanması hem öğretim 

elemanı hem de öğrenci değişim programlarının beklentileri arasında sayılmaktadır.” biçiminde 

belirtilmektedir.  

8- Öğrencilerin aldıkları parasal destek miktarının yeterliği; 

Yurt dışında bir veya iki yarıyıl herhangi bir üniversitede öğrenim görmek, özellikle Türkiye 

gibi gelişmekte olan ülkelerde yaşayan öğrenciler için mali zorluklarla dolu bir süreçtir. Devletin ilgili 

kurumları bu aşamada, mevcut sıkıntıya çözüm getirme anlamında Ulusal Ajans aracılığı ve 

üniversitelerin ilgili birimleri yardımı ile Erasmus programına katılmaya hak kazanan öğrencilere 

maddi destek sağlanmaktadır. Bu desteğin öğrenci ihtiyaçlarını karşılayıp karşılamadığını belirlemek 

önemlidir. Bu konu ile ilgili olarak katılımcılardan [K,KKU,IKT,POL];“…hibe miktarı oradaki 

mecburi ihtiyaçları karşılamak için yeterliydi bence ancak ilk defa gittiğiniz bir ülkede yapabileceğiniz 

her şeyi yapma isteği doğdu. Bu noktada biraz aile katkısı olması gerektiği kanaatindeyim”; şeklinde 

görüş belirtirken [E,KKU,ULSİLŞ,POL], “Hibe miktarı konusunda bence hibenin daha yüksek 
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olması gerekiyor”  ifadesi ile görüşünü ortaya koymuş ve [K,AHİ,FİZ,İSV]; “Orda tabiî ki 

zorluklarla da karsılaştık. Mesela hibemizdeki paranın yetip yetmeyeceği bizi daha doğrusu beni 

yaklaşık iki ay tedirgin etti. Bize verilen miktar basta söylenenin yarısıydı birçok arkadaşımız ise 

paranın %80’nine yakınını almıştı oraya gelirken”  diyerek sağlanan parasal destek konusundaki 

fikrini ifade etmiştir. Aynı şekilde katılımcılardan [K,KKÜ,HUK,İTAL] ise; 

“AB ofisinden aylık 500 Euro hibe aldım. Kiramız zaten 250 Euro’ydu. Kalanı 

tabi ki de yeterli değildi, ailemin desteğini çok gördüm(toplamda yaklaşık 1000 

Euro). Zaten hibe ben İtalya’ya gittikten bir ay sonra verildi. Yani ulaşım, 

konaklama vb. bir ay boyunca hep öğrenciye ait. İtalya pahalı bir ülke ama 

orda da öğrenci olduğumuz için öğrenci kartları, üniversite yemekhaneleri vb. 

birçok olanak fazla para harcamamıza engel oldu.”  

ifadeleri ile öğrencilere sağlanan hibe miktarlarının yetersizliğini ifade etmişlerdir. Yine 

katılımcıların bu yetersizliği gidermek için aile desteğine başvurmak zorunda olduklarını ifade 

etmelerinin yanında [K,AHİ,FİZ,İSV], [K,KKU,IKT,POL], [E,KKU,ULSİLŞ,POL], 

[K,KKÜ,HUK,İTAL], bazı katılımcılarda [K,KKÜ,HUK,İTAL] hibe desteğinin geç verildiğini ve 

bu konuda sıkıntı yaşadıklarını ifade etmişlerdir. Verilen hibelerin öğrencilerin gidilen yabancı bir 

ülkede ihtiyaçlarına yeter bir oranda ve yurt dışı çıkışı öncesi verilmesi katılımcıları çaresizliklerden 

kurtaracak olması bakımından gözden kaçırılmaması gereken bir duyarlıktır. Bu bulgu, Yağcı ve diğ. 

(2007) tarafından yapılan araştırma ile desteklenmektedir. Bu araştırmalarda yurt dışına Erasmus 

programı ile gönderilen öğrenciler hem finansal açıdan hem de yardımcı hizmetler bakımından 

desteğe ihtiyaç duydukları vurgulanmaktadır. 

9- Öğrencilerin program hakkındaki genel memnuniyet düzeyleri 

Türkiye’de insanlar genellikle çocukluk yaşantısından yetişkinlik çağına kadar ve bazen de 

ömründe farklı ülkeden kişilerle birlikte olma, bir fikri paylaşma fırsatını elde edememektedir. Bu 

nedenle öğrencilerin Ab programları aracılığı ile veya diğer yollarla yurt dışına çıkmaları kültürel 

farklılıkları anlamalarına yardımcı olmaktadır (Yiğit ve Diğ.,2009). Öğrencilerin yurt dışı 

yaşantılarına dayalı memnuniyet düzeylerinin tespiti, Erasmus programı doğrultusunda yeni değişim 

programlarının hazırlanmasına önemli geribildirim sağlayabilir. Aynı şekilde programa katılma 

eğiliminde olan öğrencilere de adaylığa karar verme sürecinde kafalarındaki bazı sorulara cevap 

bulmalarına yardımcı olabilir. Bu bilgiler programların geliştirilmesi sürecinde olası problemlerin 

önceden tespiti, programın planlanması ve gerçekleştirilme sürecine katkısı bakımından önemlidir. 

Araştırmada katılımcılardan çoğu programın akademik gelişmeye katkısından çok bu programı sosyal 

etkileşim amaçlı genel bir değişim programı olduğu yönündeki görüşünü şu şekilde ifade 

etmektedirler:  
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“…Erasmus programı katılımcıların önemli bir kısmının dil problemi yaşaması, 

kendi ülkesinde alması gereken derslerin tam karşılıklarının gittiği ülkede 

olmaması gibi sebeplerden dolayı akademik bir program olmaktan çok sosyal 

bir programdır. Akademik beklentilerle değil de farklı düşünce yapılarını 

tanımak ve değişik tecrübeler edinmek adına katılmak sağlıklı olur” 

[E,KKU,ENDMÜH,FİN].   

[K,KKU,IKT,POL] ise “oldukça güzel ve hayat boyu unutamayacağım deneyimler yaşadım…fırsatı 

olan herkesin gitmesini tavsiye ederim…” derken [K,AHİ,FİZ,İSV]; “Tamamen yaşanması gereken 

çok güzel çok büyüleyici bir deneyim. Herkese tavsiye ederim.” şeklinde görüşünü ortaya koymuştur. 

Aynı şekilde [K,KKÜ,İŞLT,POL]; “şu an yüksek lisans yapıyorum ve bir kez daha Erasmus 

öğrencisi olmayı isterim. Hayata farklı bir bakış acısı getiriyor ve insanı kısa sürede olgunlaştırıyor.” 

ifadesi ile Erasmus programı hakkındaki çok olumlu bir bakış açısındaki görüşünü belirtmiştir. Aynı 

şekilde Teichler ve diğ. (2000) tarafından yapılan araştırmada öğrencilerin memnuniyetlerini yansıtan 

bulguya ulaşmıştır. Ancak aynı araştırma bulguları Erasmus değişim programının iş hayatı üzerine 

olumlu etkisinden söz etmekte ve araştırmaya katılan öğrencilerin yarısı dışarıda, ulusal eğitim 

kurumlarındakinden daha çok akademik ilerleme sağladığı ve başarılı oldukları göstermektedir. 

Araştırma bulgularına göre, öğrencilerde misafir olunan ülkenin dilini kullanma daha da yaygınlaşmış 

ve bu dilin konuşulma isteği oldukça arttığı bulgularına da ulaşılmıştır. Sonuç olarak öğrencilerin %90 

Erasmus programından memnun kalmışlardır. 

Şahin (2007) araştırmasında ise, öğrenciler Erasmus programının uluslararası tecrübe 

edinmede önemli bir fırsat olduğunu ifade etmektedirler. Araştırmada Erasmus programının akademik 

değişim programı olmasına rağmen, Türk öğrencilerin kültürel etkileşim, kendine daha çok güven ve 

daha çok bağımsızlık konularında tecrübeler edindikleri bulgusuna ulaşmıştır. 

Bireyin yetiştiği ortam kişinin değerleri ve inançlarını doğrudan etkilemektedir. Farklı çevreler 

farklı değerleri ve inançları tanıma fırsatı vermektedir. Bu yüzden çok kısa süreli dahi olsa 

öğrencilerin yurtdışında bulunmaları önemlidir. Farklı ülkelerden gelen farklı öğrencilerle birlikte 

öğrenim görmek, ders çalışmak yabancı kültür ve ırktan gelen kişileri anlamaya katkı sağlamaktadır. 

Bu sayede bireylerin demokratik düşünceleri de gelişmektedir (Johnson ve Lollar, 2002). 

Değişim öğrencileri Erasmus programından önce hiç yurt dışında bulunmamışlardır. Hatta 

birçoğu Türkiye’de diğer şehirlere dahi gitmemişler, şehir dışına çıkmamışlardır. Bütün bunlara 

rağmen çekingen öğrencilerin program sonunda kendilerine güvenleri artmıştır (Yiğit ve Diğ.,2009)  
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TARTIŞMA 

Erasmus programına katılan öğrencilerin yurt dışındaki ilk intibalarını ortaya koyma açısından 

gittikleri üniversitede karşılanma durumları ve danışmanlık hizmetli önemli yer tutmaktadır. Dört 

katılımcı ilk karşılanma ve danışmanlık hizmetinden memnun olduklarını belirtmişlerdir. 

Erasmus programına katılan öğrenciler her ne kadar yabancı dil sınavından yüksek not alanlar 

tercih edilmiş olsa da, misafir ülkede konuşulan anadilin öğrencilerin yabancı dillerinden farklı olması 

öğrenci değişiminden beklenilen akademik gelişmeye katkıya olumsuz etkide bulunmaktadır. Buna 

karşılık derslerin öğrencilerin yabancı dilleri ile yapıldığı öğretim sürecinde yeterli gelişme kaydettiği 

düşüncende olan öğrenci görüşleri de gözlenmiştir.  

Erasmus Öğrenci Değişim programına katılan öğrenciler, derslerin karşılıklı tanınmasını 

kolaylaştıracak olan Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS)’nin uygulanışı konusunda bazı zorluklar 

çektiklerini ancak bazı öğrencilerin ise ders seçimi ve anlaşma dikkatli yapıldığından sorun 

yaşamadıklarını ifade etmektedirler 

Öğretim sürecine ilişkin olarak gerçek yaşam örneklerinin sınıfa getirildiği öğrenen aktif 

öğretim uygulamaları yanında öğretmen merkezli öğretim uygulamalarına da yer verildiği 

gözlemlenmiştir. 

Öğrencilerin öğretim elemanlarına ilişkin görüşleri ilgili bölümlerde farklı ülkelerden öğretim 

elamanı görevlendirilmesine dikkat çekmiştir. Öğrencilerin çoğunluğunca bulunulan ülkedeki öğretim 

elemanlarının öğrencilerle Türkiye’de uygulanandan farklı olarak daha sıcak etkileşimde olduklarını 

ifade eden tespitinde bulunmaktadır. 

Erasmus programı ile yurt dışına giden öğrencilerin misafir oldukları üniversitelerin fiziki 

donanım ve imkânlarını gidilen ülkelerin üniversitelerin genel olarak ülkenin gelişmişliğin bir sonucu 

olarak iyi donanımlarda olduğu ifade edilmektedir. Aynı konuda kendi üniversitelerindeki fiziki 

donanımdan daha iyi düzeyde olduğu vurgusu yapılmaktadır 

Erasmus öğrencileri hem kendi kültürleri gereği hem de bireysel çalışma ihtiyaçları gereği 

barınma konusunda hem olumlu hem de olumsuz yönde değerlendirmelerde bulunmaktadırlar.  

Farklı ülke kültürlerini tanıma, çeşitliliği zenginlik olarak artı değere dönüştürme isteği 

öğrencilerin Erasmus programına katılımlarının arkasında yatan gizli nedenlerden biridir. 

Katılımcılardan farklı kültürlere alışma konusunda sıkıntı yaşayanların olduğu gözlenmesine karşın, 

farlı kültürleri tanıma ve onlarla etkileşimde bulunmanın yarattığı genel bir memnuniyet gözlenmiştir. 
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Erasmus programı ile gönderilen öğrenciler hem finansal açıdan hem de yardımcı hizmetler 

bakımından genelde sorunlar yaşamakta ve destek ihtiyacı duymaktadırlar. Çoğunluklada yapılan hibe 

desteğinin yeterli olmadığı ve ailelerinden destek almak zorunda kalmışlardır. 

Araştırmada katılımcılardan çoğu programın akademik gelişmeye katkısından çok bu 

programı sosyal etkileşim amaçlı genel bir değişim programı olduğu yönündeki görüşünü şu şekilde 

ifade etmektedirler. 
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ÖZET 

Bu çalışmada 2000–2009 yılları arasında çevrimiçi olarak yayınlanmış eğitim teknolojileri ile 

ilgili Türkçe makalelerin içerik analizi yapılarak güncel eğilimlerin tespit edilmesi amaçlanmıştır. 

Araştırma kapsamında uygun anahtar kelimelerle arama yapılarak ve dergi indeksleri kullanılarak 

toplam 332 çevrimiçi makale incelenmiştir. Araştırmada, makalelerin yıllara göre dağılımı, araştırma 

konuları veya problemleri, türleri, kullanılan araştırma yöntemleri ve veri toplama teknikleri 

belirlenmiş ve bu değişkenlere ait frekans ve yüzdelikler hesaplanarak çizelgelerde sunulmuştur. 

Verilerin analizi sonucunda Türkçe makale sayısının genel olarak 2005 yılına kadar artış gösterdiği ve 

daha sonraki yıllarda azaldığı görülmüştür. Makalelerin araştırdıkları konulara bakıldığında ise en çok 

bilgisayar destekli eğitim ile geleneksel eğitimin karşılaştırılmasını inceleyen çalışmaların mevcut 

olduğu tespit edilmiştir. Yapılan makalelerin büyük bir çoğunluğunun empirik olduğu ve nicel 

çalışmaların ağırlıkta olduğu bulunmuştur. Yapılan çalışmalarda veri toplama tekniği olarak ise en çok 

nicel paradigmaya bağlı olarak test anketlerinin yapıldığı görülmektedir. Bulgular ve çıkarımlar eğitim 

teknolojileri alanı bağlamında tartışılmıştır. 

 Anahtar Kelimeler: Eğitim Teknolojileri, Güncel Eğilimler, Türkçe Online Makaleler. 
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ABSTRACT 

 The purpose of this study was to find out current issues and trends within the Turkish 

literature about educational technology research. The researchers conducted a content analysis on 

Turkish online articles related to educational technology. They determined appropriate keywords for 

web searching and used online indexes to gather the data. A total of 332 papers were retrieved and 

analyzed according such themes as publish year, article topic or research problem, article type, 

research design, and data collection techniques. Frequency analyses were conducted and the results 

were tabulated for each theme. The overall results revealed that the number of Turkish articles 

increased until 2005 and then gradually decreased. The most investigated issue was the comparison 

between technology-supported and traditional education. Majority of the articles were empirical 

research and utilized quantitative methodologies. Tests, scales and questionnaires were the most used 

data collection techniques in this sample of articles. The results and implications were discussed 

within the context of educational technology research and application. 

  Keywords: Educational Technology, Current Trends, Turkish Online Articles. 

 

1. GİRİŞ 

Son yıllarda bilim ve teknolojideki hızlı gelişmeler dünya üzerindeki güç dengelerini 

değiştirmeye ve ülkelerin farklı alanlarda rekabete girmelerine yol açmıştır. Dünya üzerindeki birçok 

ülke bu duruma ayak uydurmak ve söz sahibi olmak için bütün kurumlarında teknolojiden en etkin 

şekilde yararlanma yoluna gitmektedir. Bu konuda zirveye çıkmanın temel koşullarından bazıları 

teknolojik yeniliklere kapıları açık tutmak, eğitim sürecinde teknolojiyi en verimli şekilde kullanmak, 

teknoloji kullanabilen bireyler yetiştirmek ve teknolojik üretim yapmak ve uygulamaktır. 

Eğitim teknolojisi kavramı sadece eğitim-öğretim sürecinde kullanılan araç ve gereçleri ifade 

etmez. Bu araçları ve eğitim sanatının gerektirdiği diğer maddi ve manevi kaynakları da içeren geniş 

bir kavramdır. İnsanların nasıl öğrendikleri hakkında bilinenlerin öğretme ve öğrenme problemlerinin 

çözümünde uygulanmasını içerir (Heinich, 1993). Alkan (1997) eğitim teknolojisini, “öğrenme-

öğretme süreçlerinin tasarlanması, uygulanması ve geliştirilmesi süreci” olarak tanımlamaktadır. Bu 

süreç, öğrenme problemlerini analiz etme ve bu problemlere yönelik çözümleri geliştirme, uygulama 

ve değerlendirmek için insanları, fikir ve düşünceleri, araçları, değişik bilimlerin verilerini ve 

organizasyonları içeren karmaşık bir sistemdir (AECT, 1977; Rıza, 1997). Tanımlardan da anlaşılacağı 

üzere eğitim teknolojisi farklı disiplinleri içeren bir bilim dalıdır. Öğrenme ve öğretmeyi 

zenginleştirmek amacıyla var olan teknolojik araçların eğitsel kullanım potansiyellerini araştırır ve bu 

amaca yönelik yeni teknolojilerin de üretilmesine yardımcı olur. Dolayısıyla teknolojideki hızlı 
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değişimler eğitim teknolojisi alanında her geçen gün yeni ve farklı bilimsel çalışmaların yapılmasını 

ve kavramın kapsamında da değişimleri beraberinde getirmektedir. 

Bilindiği üzere herhangi bir alanda yapılacak her yeni bilimsel çalışma kaynağını daha önce 

yapılmış olan ilgili çalışmalardan almakta ve bulgularını da o bağlamda yorumlamaktadır. Önceki 

çalışmaların araştırdıkları problemler, teorik temelleri, araştırma yöntem ve teknikleri ve ulaşılan 

sonuçların bilinmesi gerekir. Bu çalışmaların ayrıntılı olarak incelenmesi, ilgili alanın tarihsel 

gelişiminin değerlendirilmesi, güncel konu ve eğilimlerin tespiti ve gelecekte yapılacak çalışmalara 

yön vermesi açısından önemlidir. Özellikle hızlı bir gelişim ve değişim gösteren eğitim teknolojileri 

gibi alanlarda daha büyük öneme sahiptir. Zira sürekli değişim içinde olan bilgilerin takibi, Ar-Ge ve 

öğretim süreçlerinde uygulanması için o bilgilerin belli aralıklarla çözümlenmesinin faydalı olacağı 

düşünülmektedir. Ayrıca bu alanda yetişecek yeni yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin akademik 

çalışmalarında özgün ve ihtiyaç duyulan alanlara yoğunlaşmalarında yardımcı olacaktır. 

Eğitim teknolojileri alanında yapılan durum analizleri incelendiğinde yaygın olarak 

teknolojinin öğrenci başarısı üzerindeki etkisinin araştırıldığı ve geleneksel eğitim ortamlarıyla 

teknoloji-destekli eğitim ortamlarının karşılaştırıldığı çalışmalara rastlanmaktadır (Lipsey & Wilson, 

1993; Schacter, 2001; Waxman, Lin & Michko, 2003; Şimşek vd., 2008b). Uluslararası literatürde 

eğitim teknolojilerinde yapılmış olan araştırmaların kapsamlı çözümlemelerine rastlamak mümkündür. 

Bu çalışmaların arasında Caffarella’nın (1999) 1977–1998 arasındaki Amerika Birleşik Devletleri’nde 

tamamlanmış 2689 adet doktora tezinin incelenmesi önde gelmektedir. Çalışma sonunda Caffarella o 

yıllardaki çalışmaların bilgisayar destekli öğretim, öğretim tasarımı, benzeşimler, oyunlar, televizyon 

ve video üzerine odaklandığını saptamıştır. Yöntem bakımından geleneksel olarak sık kullanılan 

deneysel çalışmaların azaldığı ve nitel araştırmaların arttığını tespit etmiştir. Caffarella sonraki yıllarda 

bu çalışmasını güncellemiş ve 1977–2006 yılları arasındaki tezlere ait bulgularını internet üzerinden 

yayınlamıştır. Masood (2004) doktora tezinde 1993–2002 yılları arasında yayınlanmış 200 makaleyi 

incelemiş ve bu 10 yıllık süreç içerisinde eğilimin uzaktan eğitim ve web tabanlı eğitim üzerine 

yoğunlaştığını bildirmiştir. Hew, Kale ve Kim (2007) 2000–2004 yılları arasında üç seçkin eğitim 

teknolojileri dergisinde yayınlanmış toplam 340 empirik çalışmayı incelemiş ve eğilimlerin öğretim 

tasarım yaklaşımları, medya kullanımı, öğrenme psikolojisi ve değerlendirme konularına yönelik 

olduğunu raporlamışlardır. Bu incelemelerde yöntem bakımından nicel paradigmaya dayalı betimsel 

veya deneysel çalışmaların daha çok kullanıldığı ortaya çıkmıştır. Fakat Costa’nın (2007) Portekiz’de 

1986 yılından itibaren tamamlanan yüksek lisans tezleri incelemesinde nitel paradigmaya dayalı 

gözlem ve görüşme tekniklerinin ağırlıklı olduğu ve konu olarak da bilgi ve iletişim teknolojilerinin 

eğitsel uygulamaları üzerinde daha çok çalışıldığı belirtilmiştir. 

Türkiye’de de eğitim teknolojileri alanında yapılmış benzer eğilim çalışmalarına özellikle son 

yıllarda rastlamak mümkündür. Şimşek ve diğerlerinin (2008a) eğitim teknolojileri alanında 1996–
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2006 yılları arasında tamamlanmış doktora tezleri üzerinde yaptıkları çözümlemenin ilk olduğu 

söylenebilir. Toplam 64 tezin incelendiği çalışmada, en popüler konuların bilgisayar destekli öğretim, 

çevrimiçi öğrenme, çoklu ortam ve eğitimde teknoloji kullanımı olduğu, tezlerin üçte ikisinde nicel 

paradigma temelli deneysel model ve en çok kullanılan veri toplama tekniklerinin başarı testleri, tutum 

ölçekleri ve anketler olduğu tespit edilmiştir. Bu çalışmanın bir devamı olarak Şimşek ve diğerleri 

(2008b) bu sefer 2000–2007 yılları arasında tamamlanan yüksek lisans tezlerini incelemişlerdir. 

Benzer şekilde çalışmaların çoğunluğunun paradigma olarak nicel yöntemleri içerdiği, en çok 

kullanılan veri toplama tekniklerinin anket, test ve ölçekler olduğu ve popüler konular bilgisayar 

destekli öğretim, alternatif öğrenme-öğretme yaklaşımları, web-destekli öğrenme, eğitsel teknoloji 

kullanımında yaşanan sorunlar, internet tabanlı öğrenme ve uzaktan eğitim seklinde saptanmıştır. Bu 

çalışmalardan farklı olarak Gülbahar ve Alper (2009) 2005–2007 yılları arasında Türkiye’de yapılmış 

ve Türkiye’de bulunan ilgili 5 dergide yayınlanmış 149 makaleyi incelemişlerdir. İncelenen makaleleri 

öğretim teknolojilerinin araç-gereç olarak kullanılması, yeni donanım veya yazılım uygulamalarını 

içermesi ve öğretmen, öğrenci ve araştırmacılar tarafından yapılmış olması gibi kriterlerle 

sınırlandırmışlardır. Şimşek ve diğerlerinin sonuçlarına paralel olarak bu çalışmada da en çok çalışılan 

konuların web tabanlı öğretim, bilgisayar destekli öğretim ve uzaktan eğitim olduğu ve ölçek, başarı 

testi ve anket gibi veri toplama tekniklerinin kullanıldığı nicel yöntemlerin daha yaygın görüldüğü 

ortaya çıkmıştır. 

 Türkiye’de yapılan eğilim çalışmalarına bakıldığında bunların daha çok tez çalışmalarını ve 

son üç yılda birkaç dergide yayınlanmış makaleleri kapsadığı görülmektedir. Ülkemizde son on yılda 

eğitim teknolojileri alanında gerek lisans gerekse lisansüstü düzeyde yeni programlar açılmış ve 

akademik personeller yetiştirilmiştir. Ayrıca eğitim teknolojilerinin disiplinlerarası bir bilim dalı 

olması ve diğer alan eğitimi programlarına çıkarımlarının olması o programlardaki 

akademisyenlerinde bu alana ilgi duymasını sağlamış ve bunun sonucunda farklı dergilerde de eğitim 

teknolojileriyle ilgili yayınların ortaya çıktığı görülmüştür. Dolayısıyla, yukarıdaki çalışmalar daha 

kapsamlı çalışmalarla desteklenmeli ve devam ettirilmelidir. Bu bağlamda, bu çalışmanın amacı son 

on yılda (2000–2009) eğitim teknolojileri ile ilgili yayınlanmış çevrimiçi Türkçe makalelerin nicelik 

ve nitelik bakımından çözümlenerek güncel eğilimlerin tespit edilmesidir. Bu amaç doğrultusunda 

aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır: 

1. Yıllara göre ilgili makalelerin sayısı nasıl değişmektedir? 

2. Makalelerin konusunun veya problemlerinin genel ve yıllara göre dağılımı nasıldır? 

3. Bu makalelerin türleri nelerdir? 

4. Araştırma makalelerinde benimsenen araştırma paradigmaları nelerdir? 

5. Araştırma makalelerinde kullanılan veri toplama teknikleri nelerdir? 

 



II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi  255  
 

II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongre Kitabı 

2. YÖNTEM 

Çalışmanın yöntemi belge/dokuman incelemesi yoluyla toplanan verilerin içerik analizine 

dayanmaktadır. Özellikle tarihsel çalışmaların temelini oluşturan belge incelemesinde veri kaynakları 

olarak araştırılması amaçlanan olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyaller (günlükler, gazeteler, 

resmi dokumanlar, kompozisyonlar vb.) kullanılır. Bu belgelerde bulunan zengin veriler araştırma 

konusunu çok yönlü olarak betimlemede ve tarihsel süreç içerisinde nasıl geliştiğinin belirlenmesinde 

oldukça etkilidirler (Cohen, Manion & Morrison, 2007). 

Araştırmanın veri dokümanlarını 2000–2009 yılları arasında çevrimiçi ve Türkçe olarak 

yayınlanmış eğitim teknolojileri ile ilgili toplam 332 makale oluşturmaktadır. Bu makalelere internet 

üzerinden yayın yapan eğitim dergilerinin taranması yoluyla ulaşılmıştır. Dergiler arama motorları ve 

eğitim dergilerini indeksleyen web sayfaları kullanılarak belirlenmiştir. Dergilerin seçiminde çevrimiçi 

ve Türkçe yayın yapması, hakem incelemesinin bulunması, genel olarak eğitim alanında yayın 

yapması ve bu araştırmanın zaman ve ekonomik durumu gibi ölçütler dikkate alınmıştır. Toplamda 

taranan 14 dergiden birisi özel olarak eğitim teknolojilerine yönelik yayın yapan Turkish Online 

Journal of Educational Technology (TOJET) ve diğerleri eğitim fakültelerinin dergilerinden ve eğitim 

alanında yapan diğer dergilerden oluşmaktadır. TOJET’de yayınlanan Türkçe makalelerin tamamı 

diğer dergilerdeki makalelerden çalışma konusu eğitim teknolojileri ile ilgili olanlar araştırma 

kapsamına alınmıştır. Bu secimde makalelerin başlık, özet ve anahtar kelimelerinden de 

yararlanılmıştır. İncelenen makalelerin dergilere göre dağılımı aşağıda Çizelge 1’de verilmiştir.   

Tablo 1: Araştırma kapsamına alınan makalelerin dergilere göre dağılımı 

Dergiler Frekans (f) Yüzde (%) 

Turkish Online Journal of Educational Technology (TOJET) 93 28 

Hacettepe Üniversitesi E.F.D. 55 16,6 

Eurasian Journal of Educational Research (EJER) 54 16,3 

Pamukkale Üniversitesi E.F.D. 21 6,3 

İlköğretim Online 19 5,7 

Gazi Üniversitesi Kastamonu E.F.D. 19 5,7 

Milli Eğitim Dergisi 19 5,7 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi E.F.D. 14 4,2 

Gazi Üniversitesi Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 13 3,9 

Ankara Üniversitesi E.F.D. 9 2,7 

E-sosder 8 2,4 

Selçuk Üniversitesi E.F.D. 4 1,2 

Uludağ Üniversitesi E.F.D. 3 0,9 
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Çanakkale Üniversitesi E.F.D. 1 0,3 

Toplam 332 100 

 

Ulaşılan makalelerin çözümlenmesinde Yıldırım ve Şimşek (2003) tarafından önerilen (a) 

verilerin kodlanması, (b) temaların oluşturulması, (c) temaların düzenlenmesi ve (d) bulguların 

sunulması aşamalarını içeren betimsel içerik analizi kullanılmıştır. Metinsel içerik analizi genellikle 

birçok kelimeden oluşan büyük çaplı metinlerin daha az sayıda kelime içeren özetleyici temalara 

indirgenmesi ve benzer özellikler taşıyan temalarında ortak kavramsal yapılar altında 

kategorilendirilmesi yoluyla metinlerden anlam ve sonuçlar çıkarmayı içerir (Weber, 1996). 

Makaleler birer birer incelenerek yayınlandığı yıllara, problemlerine veya konularına, türlerine 

(teorik, tanıtım ve araştırma), benimsenen yöntem paradigmasına (nicel, nitel ve nicel+nitel) ve 

kullanılan veri toplama tekniklerine (anket, test, görüşme vb.) göre kodlanarak frekans ve yüzdelik 

tabloları oluşturulmuştur. Makalelerin konularının kodlanmasında çalışmanın amacı veya probleminin 

açıklandığı cümleleri özetleyici ve benzer çalışmaları da kapsayıcı birkaç kelimeden oluşan tematik 

ifadeler kullanılmıştır. Kodlama sonunda makalelerin konularını gösteren toplam 60 tema 

oluşturulmuştur. Araştırmacılar birbirlerinden bağımsız olarak bu temaları ortak özellikleri 

bakımından karşılaştırarak özetleyici kategorilere indirgemişlerdir. Daha sonra araştırmacılar bir araya 

gelerek kendi bireysel kategorileri üzerinde tartışarak ve uzlaşarak ortak kategorileri belirlemişlerdir. 

Bu işlemlerin sonucunda 60 tema 15 kategori altında toplanarak düzenlenmiş ve yorumlanmıştır. Bu 

temalar ve kategorilerin listesi Ek-1’de verilmiştir. Bulgular araştırma soruları çerçevesinde frekanslar 

tabloları ve grafikler kullanılarak sunulmuştur. 

 

3. BULGULAR 

3.1. Makale Sayılarının Yıllara Göre Dağılımı 

İncelenen makalelerin sayılarının yıllara göre dağılımı Şekil 1’deki çizgi grafiğinde 

verilmiştir. Buna göre 2005 yılına kadar makale sayısı genel olarak artarken, 2005 yılından sonra 

yapılan makalelerin sayısında düşme gözlenmektedir. Yayınlanan en fazla makale sayısı 2005 yılına 

(%17,8) ait iken, en az yayınlanan makale sayısı 2000 ve 2001 yıllarına (%3,3) aittir. Yıllar arasındaki 

değişimler incelendiğinde, makale sayısındaki 2002–2003 yılları arasındaki hızlı artış (%200) ve 

2005–2007 arasındaki düşüş (%60) önemli olarak göze çarpmaktadır. Diğer aralıklarda ise kademeli 

artış ve azalmaların olduğu görülmektedir. 
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Şekil 1: Yıllara göre yayınlanan makale sayısı    

3.2. Makalelerin İncelediği Konular 

 Aşağıda verilen Çizelge 2’den de görüldüğü gibi makalelerde en çok çalışılan ilk beş konu 

bilgisayar destekli eğitim (BDE) ve geleneksel eğitim ortamlarının karşılaştırılması (%17,5), bilgi 

toplumu-teknoloji-eğitim ilişkisi (%12,7), uzaktan eğitim (%12), web-destekli öğretim (%12) ve 

teknolojiye karşı tutum (%10,8) şeklinde bulunmuştur. En az çalışma yapılan konular ise simülasyon, 

bilgisayar oyunları, sağlık ve ergonomi, grafik makineleri, mobil öğrenme ve değerlendirme 

alanlarında bulunmaktadır. 

Tablo 2: Makalelerde İncelenen Konuların Dağılımı 

Kategoriler Frekans (f) Yüzde (%) 

1. BDE ve geleneksel eğitim karşılaştırmaları 58 17,5 

2. Bilgi toplumu-teknoloji-eğitim ilişkisi 42 12,7 

3. Uzaktan eğitim 40 12,0 

4. Web-destekli öğretim 40 12,0 

5. Teknolojiye karşı tutum 36 10,8 

6. Teknoloji kullanım düzeyi 34 10,2 

7. Kavram haritaları 21 6,3 

8. Teknoloji öz-yeterliliği 18 5,4 

9. Çoklu ortam uygulamaları 18 5,4 

10. Simülasyon 8 2,4 

11. Bilgisayar oyunları 6 1,8 
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12. Sağlık ve ergonomi 4 1,2 

13. Grafik makineleri 3 0,9 

14. Mobil öğrenme 2 0,6 

15. Değerlendirme 2 0,6 

Toplam 332 100,0 

 

 Şekil 2’den çalışma konularının frekanslarının yıllara göre dağılımları incelendiğinde, BDE ve 

geleneksel ortam karşılaştırması, bilgi toplumu-teknoloji-eğitim ilişkisi (çoğunluğu kavramsal veya 

teorik çalışmalardır), uzaktan eğitim, teknoloji öz-yeterliliği ve çoklu ortam uygulamaları konularının 

genellikle 2005’den sonra azalarak doygunluğa ulaştığı görülmektedir. Teknolojiye karşı tutum, 

kavram haritaları ve web-destekli öğretim konulu çalışmaların sayıları sabit kalarak veya artarak 

güncelliğini korumaktadır. Diğer taraftan simülasyon, bilgisayar oyunları, mobil öğrenme ve 

değerlendirme konulu çalışmaların genellikle 2005’den sonra görülmeye başladığı fakat sayılarının 

hala oldukça az olduğu, dolayısıyla bu konularda daha fazla çalışmalara gereksinim duyulduğu 

söylenebilir.    

 

Şekil 2: Makale konularının yıllara göre dağılımı 
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3.3. Makalelerin Türü  

Araştırmaya katılan makaleler yapılış amacına göre araştırma, tanıtım, teorik ve kavramsal 

olarak ele alınmış yapılan istatistiksel işlemler sonucu bu kategorilerin dağılımı Şekil 3’de verilmiştir. 

Buna göre yapılan makalelerin büyük bir bölümünü araştırma makaleleri (%66,6) oluşturmaktadır. 

Araştırma makalelerini sırasıyla teorik ve kavramsal makaleler (%18,6) ve tanıtım makaleleri (%14,8)  

oluşturmaktadır. Tanıtım makalelerinde çoğunlukla geliştirilmiş bir yazılım, donanım veya bunların 

eğitsel uygulamalarını açıklayan derlemeler şeklindedir.  

 

 

Şekil 3: Makalelerin türleri 

3.4. Araştırma Makalelerinde Benimsenen Paradigma 

Araştırma makalelerinde kullanılan yöntem paradigmalarının yıllara göre dağılımı Şekil 4’de 

verilmiştir. Makalelerin büyük birçoğunda nicel paradigma benimsenmiştir (%71,4). Nitel 

paradigmaya dayalı araştırmalar %22,8, her iki paradigmaya (tümleşik) yer verenler ise %5,8 ile sınırlı 

kalmıştır.  Nicel çalışmalarda tarama ve deneysel modellerin ağırlıklı olduğu görülmüştür. Nitel ve 

tümleşik yöntemler 2003’den sonra yaygınlaşmaya başlamıştır. 2009 yılına kadara nicel paradigma 

diğerlerine göre baskın iken 2009 yılında başatlığı nitel paradigmaya bırakmıştır. Dolayısıyla yöntem 

bakımından da son yıllarda nitel veya tümleşik çalışmalar yönünde eğilimin arttığı söylenebilir.  

Araştırma 
Makaleleri

66%

Tanıtım 
Makaleleri

15%

Teorik ve 
Kavramsal 
Makaleler

19%
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Şekil 4: Araştırma makalelerinde benimsenen paradigmalar 

 

3.5. Araştırmalarda Kullanılan Veri Toplama Teknikleri 

Araştırmalarda kullanılan veri toplama tekniklerinin benimsenen araştırma paradigmasına göre 

farklılıklar gösterdiği ve başarı testleri, anket, ölçek, doküman, yarı yapılandırılmış-açık uçlu anket, 

gözlem formu, görüşme ve bunların birkaçının aynı anda kullanıldığı tekniklerle karşılaşılmıştır. 

Çizelge 3’de başarı testleri, değişkene özgü ölçekler ve anketlerin araştırma makalelerinde en çok 

kullanılan teknikler olduğu görülmektedir. Nitel çalışmaların azlığına paralel olarak, görüşme, 

doküman incelemesi ve gözlemin daha az kullanıldığı tespit edilmiştir. 

Tablo 3: Araştırma makalelerinde kullanılan veri toplama teknikleri 

Veri Toplama Tekniği Frekans (f) Yüzde (%) 

Başarı testleri 60 26,7 

Ölçek (değişkene özgü) 50 22,3 

Anket (kapalı uçlu) 47 20,9 

Birden fazla ölçme aracı 28 12,6 

Görüşme formu 16 7,2 

Doküman 13 5,8 

Açık uçlu-yarı yapılandırılmış anket 8 3,6 
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Gözlem formu 2 0,9 

Toplam 224 100 

 

4. TARTIŞMA VE SONUÇ 

Türkiye’de 2000–2009 yılları arasında eğitim teknolojileri alanında yapılan Türkçe 

makalelerin içerik analizi sonucu, yıllara göre yayınlanan makale sayısı incelendiğinde 2005 yılına 

kadar sürekli bir artışın olduğu, bu sayının 2005 yılında en yüksek seviyeye ulaştığı, ilerleyen yıllarda 

ise düşüşlerin yaşandığı gözlenmektedir. Benzer sonuçlar bu alanda yapılan diğer eğilim 

çalışmalarında da görülmektedir (Gülbahar ve Alper, 2009; Şimşek vd., 2008a; Şimşek vd., 2008b). 

Bu durumun oluşmasında 1999 yılından sonra Türkiye’de BÖTE bölümlerinin açılmaya başlaması ve 

eğitim teknolojileri alanına bu bölümün büyük katkılar sağladığı düşünülebilir. 2005 yılında yapılan 

tez sayısının maksimum seviyeye ulaşmasında, BÖTE programlarının ilk mezunlarını vermeye 

başlaması, bu programlara yönelik öğretim elemanı yetiştirme çalışmalarının yürütülmesi, artan 

yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin bu alanlarda çalışmalar yapmasının etkisinin olduğu 

söylenebilir. Yine bu artış üzerinde bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımındaki hızlı ilerlemeleri 

göz ardı etmemek gerekmektedir. Çevrimiçi yayınların ortaya çıkmasıyla akademisyenlerin bu 

alandaki çalışmalara ulaşımlarının ve farkındalıklarının arttığı söylenebilir. 2005 yılından itibaren 

Türkçe makale sayısındaki düşüşlerde sürekli belli alanlarda çalışmaların yapılmış olması, yeni ve 

farklı alanlara yönelmeme, eğitim teknolojileri alanında yayın yapan bazı çevrimiçi dergilerin ve 

akademik personelin yabancı dilde yayın yapmaya başlamaları akla gelmektedir. Dolayısıyla 

akademisyenlerin yabancı dilde olduğu kadar Türkçe yayın yapmalarının da teşvik edilmesiyle bu 

alandaki Türkçe literatürün de geliştirilmesi sağlanmalıdır. Bu durum yeniliklerin diğer paydaşlar 

tarafından (öğretmenler, öğrenciler, veliler vb.) öğretme-öğrenme sürecinde kullanımları bakımından 

da oldukça önemlidir. 

Makalelerin incelediği alan göz önüne alınırsa; daha önce yapılan çalışmalarda da görüldüğü 

gibi teknoloji destekli ortamlarla geleneksel ortamların karşılaştırıldığı çalışmaların başatlığı dikkat 

çekmektedir. Diğer yaygın olarak çalışılan alanlar ise eğitim teknolojileri alanındaki teorik ve 

kavramsal çalışmalar, uzaktan eğitim ve web destekli öğretim şeklinde devam etmektedir. Bu 

alanlardaki çalışmalar 2000’li yılların başından bu yana devam etmekte ve hala güncelliğini 

korumaktadır. Öte yandan araştırmanın bulguları göstermektedir ki; bilgisayar oyunları, simülasyon ve 

mobil öğrenme genel olarak 2005 yılından sonra incelenmeye başlayan konular olduğu ve bu 

konularda yapılan çalışmaların azlığı göze çarpmaktadır. Bu durum Türkiye’de eğitim teknolojileri 

alanında üretime dayalı (örn: yeni bir yazılım veya donanım geliştirme) çalışmaların fazla 

yapılmadığını düşündürmektedir.  
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Yapılan makalelerin türü göz önüne alındığında en fazla araştırma makalelerinin yapıldığı 

görülmektedir. Yapılan araştırma makalelerinin büyük çoğunluğunda ise geleneksel yöntemle eğitim 

teknolojilerinin etkin olarak kullanıldığı yöntemler karşılaştırılarak, eğitim teknolojisinin etkili olup 

olmadığını ortaya çıkarmaya yönelik çalışmalar yapılmıştır. Dünya üzerinde eğitim teknolojileri 

alanında söz sahibi birçok ülkenin çalışmalarında bu tür çalışmalar doygunluğa ulaşmışken ülkemizde 

bu tür çalışmaların çoğunluğu olduğu gözlenmektedir. Örneğin, Caffarella ABD’de yaptığı 

çalışmalarında artık bu ülkede ortam karşılaştırmalarına yönelik araştırmaların etkisinin azaldığını 

ifade etmektedir. Bu durum ülkemizdeki araştırmaların önceki yıllarda pozitivist ve deneysel ağırlıklı 

olmasıyla ilgili olabilir. Zira deneysel modeller ön test-son test ölçümlerle sebep-sonuç ilişkilerinin 

gözlemlenmesine elverişlidirler. Diğer taraftan eğitim teknolojilerinin diğer alan eğitimi (matematik, 

fen eğitimi vb.) programlarına sonralardan yayılmasıyla bu alanlarda etki çalışmalarının güncelliğini 

koruduğu söylenebilir. 

Ülkemizde yapılan araştırmalarda genel olarak nicel paradigma benimsenmektedir. Eğitim 

alanında yapılan nicel çalışmalar genel olarak sonuca yönelik iken, nitel paradigmalar sonuca giden 

nedenlerin ve detayların ortaya çıkarılmasında oldukça etkilidir. Caffarella’nın ABD’de yaptığı 

araştırmalarında ve Costa’nın (2007) Portekiz’de yaptığı çalışmasında, bu ülkelerde eğitim 

teknolojileri araştırmalarında nitel çalışmaların ağırlık kazandığı görülmektedir. Güncel olarak 

eğitimde nasıl ürünün değerlendirilmesinden çok sürecin değerlendirilmesi öne çıktıysa, bu alanda da 

gelişim grafiğini net görebilmek için sürecin izlenmesi faydalı olacaktır. Bu amaçla eğitim 

teknolojileri alanında nitel çalışmalara da yönelmek isabetli olacaktır. Bu araştırmada elde edilen 

bulgulara göre de bilhassa 2002 yılından itibaren azda olsa nitel ve tümleşik çalışmaların artışa geçtiği 

görülmektedir. Dolayısıyla bu alandaki akademisyenlerin son yıllarda nitel çalışmalara yönelmeye 

başladığı söylenebilir. Nitel çalışmalar yoluyla araştırma problemleri veya konuları hakkında daha 

zengin verilere ulaşılması eğitim teknolojilerinin gelişimi açısından faydalı olacaktır. 

Araştırmalarda kullanılan veri toplama tekniklerine göz atıldığında ise nicel paradigmanın 

benimsenmesine bağlı olarak veri toplama tekniklerinde ölçek, anket ve testlerin daha çok kullanıldığı, 

nitel paradigmanın öngördüğü görüşme, gözlem, açık uçlu-yarı yapılandırılmış anket, 

dokümantasyona yönelik veri toplama tekniklerinin daha az kullanıldığı görülmektedir. Bu durumun 

ortaya çıkmasında benimsenen paradigmanın büyük önemi vardır. Bu amaçla lisansüstü eğitimde 

bilimsel araştırma teknikleriyle ilgili çalışmaların artırılması, farklı ve güncel yöntemlerin üzerinde 

durulması ve ülkemizde son zamanlarda da tercih edilmeye başlanan nitel araştırma metodu 

kullanımına öğrencilerin ve akademisyenlerin teşvik edilmesi faydalı olacaktır. 
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EK-1: 2000-2009 Yılları Arasında Eğitim Teknolojileri Alanında Yayınlanan Türkçe 

Makalelerin Konuları 

 

Kategoriler/Temalar Frekans 

Teknolojiye Karşı Tutum  

 Öğretmenlerin bilgisayara ve teknolojiye yönelik tutumları 11 

 Öğrencilerin bilgisayara ve teknolojiye yönelik tutumları 9 

 Öğretmen adaylarının teknolojiye ve bilgisayara yönelik tutumları 6 

 Bilgisayar destekli yönetime karşı personel ve yöneticilerin tutumu 1 

 Bilgisayar kurslarının bilgisayara yönelik tutuma etkisi 1 

 Bilgisayara yönelik tutum ölçeği oluşturma 4 

 Öğrencilerin bilgisayar eğitiminde tercihleri 2 

Teknoloji Kullanım Düzeyi  

 Öğretmenlerin bilgisayar kullanma düzeyleri 4 

 Öğrencilerin internet kullanım amaç ve düzeyleri 5 

 Öğretmen adaylarının internet kullanım sıklığı ve amaçları 5 

 İnternet kafelerin ortam-kullanıcı profilleri 2 

 Öğretmen adaylarının web sitesi ziyaret sıklığı 1 

 Üniversitelerde bilgi teknolojilerinin kullanımı 2 

 Okul yöneticilerinin bilgisayar kullanma düzeyleri 5 
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 BDE’nin yönetimde etkisi 1 

 Bilgisayar öğretmenlerinin karşılaşmış oldukları problemler 5 

 Bilgi teknolojisi sınıflarının sürekliliği, denetimi 3 

 Türkiye de BİT mevcut durumu 1 

Teknoloji Öz-yeterliliği  

 Öğrencilerin bilgisayara yönelik öz yeterlik algıları 7 

 Öğretmenlerin bilgisayara yönelik öz yeterlik algıları 11 

Bilgi Toplumu-Teknoloji-Eğitim İlişkisi  

 Küreselleşme 4 

 Eğitimde teknoloji kavramı  19 

 Enformasyon toplumu-eğitim ilişkisi 6 

 İnternet eğitim ilişkisi 2 

 TV’nin eğitimdeki yeri 4 

 Eğitimde bilgisayarların yararları (kavramsal) 1 

 Öğrenme teorileri-teknoloji destekli eğitim ilişkisi 5 

 Okul öncesi eğitimde BDE (kavramsal) 1 

Uzaktan Eğitim  

 E-performans destek sistemi 1 

 Eğitimde bilgisayar aracılığıyla iletişim 1 

 E-öğrenme(yöntemi, geliştirilmesi, sorunlar, çözüm önerileri) 6 

 Öğrencilerin uzaktan eğitim ile ilgili görüşleri 1 

 Uzaktan eğitimin amacı, gerekliliği, tanıtımı, geliştirilme süreci 9 

 Uzaktan eğitimin değerlendirilmesi 10 

 Bilgisayar ağlarının uzaktan eğitim aracı olarak kullanılması 1 

 Uzaktan eğitimde öğrencilerin öğrenme stili 1 

 Uzaktan eğitimde demografik özellikler 1 

 Uzaktan eğitimde çevrimiçi tartışma, iletişim 1 

 Sanal eğitim 5 

 Senkron eğitim  3 

BDE-Geleneksel Eğitim Karşılaştırmaları  

 Bilgisayar yazılımı-eğitsel yazılım kullanmanın geleneksel eğitimle 

karşılaştırılması, BDE’nin başarıya etkisi 
58 

Web-destekli Öğretim  

 Web temelli öğrenme 19 

 İnternet ve intranete dayalı sistem (tasarım, faydaları) 7 

 WebQuest kullanımı 3 
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 E-portfolyo kullanımı, yararları, değerlendirilmesi 8 

 Arama motoru kullanmanın faydası, zorlukları 3 

Mobil Öğrenme  

 Mobil teknoloji kullanımı 2 

Bilgisayar Oyunları  

 Bilgisayar oyun uygulamaları (değerlendirme, tercihler, başarıya etkisi) 6 

Değerlendirme  

 Üniversitelerde öğretim teknolojileri dersinin değerlendirilmesi 1 

 Bilgisayar ders kitabı incelemesi 1 

Simülasyon  

 Simülasyon yapımı ve kullanımı 8 

Çoklu ortam uygulamaları  

 Çoklu ortam kullanımı 13 

 Görsel öğretim materyalleri 1 

 Görsel okuryazarlık (tasarım) 2 

 Bilgisayar ortamında sesli komutları tanıma 2 

Sağlık ve ergonomi  

 Bilgisayar kullanımın çocuk sağlığı üzerine etkileri 1 

 İnternet bağımlılığı 3 

Grafik Makineleri  

 Hesap makinesi kullanımı 3 

Kavram haritaları  

 Kavram haritası kullanımı (başarıya etkisi, tasarımı) 20 

 Bilgi haritalarının kullanımı 1 
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ÖZET 

Bu çalışmada, üniversite öğrencilerinin kullandıkları internet siteleri ve bu siteleri kullanma 

düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca cinsiyet,  devam edilen fakülte ve internete bağlanılan 

yer değişkenlerine göre etkilerinin belirlenmesi araştırmanın alt problemlerini oluşturmaktadır.   

Araştırmanın evrenini Sakarya Üniversitesi Fakülte ve Yüksek Okullarına devam eden lisans 

düzeyindeki öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi evrendeki bireylerin sayısı bilindiği 

durumlarda örnekleme belirleme yöntemi kullanılarak belirlenen toplam 1292 katılımcıdan 

oluşmaktadır. Her fakülteden alınacak katılımcı sayısı oranlı örnekleme yöntemi kullanılarak 

belirlenmiştir.  

Veriler araştırmacılar tarafından geliştirilen ve uzman görüşlerine dayanılarak son şeklinin 

verildiği bir anket yardımı ile toplanmıştır. Anket iki bölümden oluşmaktadır. Anketin birinci 

bölümünde katılımcıların kişisel bilgilerine ilişkin sorular, ikinci bölümünde de ise katılımcıların 

kullandıkları internet siteleri ve bu siteleri kullanma düzeylerine ilişkin sorular yer almaktadır.  

Araştırma sonucu elde edilen bulgular aşağıda verilmiştir:  

1- Verilere bütün olarak bakıldığında, üniversite öğrencilerinin en çok kullandıkları siteler 

sırasıyla üniversite, dosya indirme ve günlük haber siteleri; en az kullandıkları siteler sırasıyla 

valilik, arkadaş bulma ve sivil toplum siteleridir.  

2- Üniversite öğrencilerinin en sık kullandıkları internet siteleri dosya indirme ve Elektronik 

Posta olduğu görülmektedir.  

3- Cinsiyet değişkenine göre üniversite öğrencilerinin en çok ve en az kullandıkları siteler ve bu 

siteleri kullanma sıklıklarının benzer olduğu görülmüştür.   
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4- Fakülte değişkenine göre, üniversite öğrencilerinin en çok kullandıkları internet sitelerinin 

bütün fakültelerde aynı olduğu görülmüştür. Ancak,  interneti kullanma sıklıkları açısından, 

Mühendislik, Eğitim ve teknik eğitim dosya indirimi; Fen-Edebiyat, İktisat ve ilahiyat e-posta; 

BESYO ise günlük haber sitelerini daha sık kullanmaktadırlar.  

5- İnternete girilen yer değişkenine göre, ev, okul, ev-okul, kablosuz ağ ve internet kafeden 

internete bağlanan üniversite öğrencilerinin en çok kullandıkları internet siteleri üniversite 

siteleridir. 3G yoluyla ise internete bağlananların en çok kullandıkları üniversite ve haber 

siteleridir. Üniversite öğrencilerinin interneti kullanma sıklıkları açısından bakıldığında, ev, 

kablosuz ağ ve 3G yoluyla en sık dosya indirme siteleri, okul ve internet kafe yoluyla en sık 

üniversite siteleri, ev-okul yoluyla ise en sık elektronik posta kullanıldığı görülmüştür.   

Anahtar Kelimeler: İnternet, Öğrenci, Üniversite, Bilgi, İletişim. 

 

ABSTRACT 

The aim of this study is to examine the web sites and their frequency of use by university 

students according to various variables which are gender, pursued faculty and the place where the 

internet is accessed.   

Universe of the study is undergraduate students attending Sakarya University in total 22, 000. 

The sample of study is composed of 1292 students out of 22,000. In order to determine the sample in 

case of knowing the number of participants in the universe is used as method of determining the 

sample. The number of the participants from each faculty is determined by the method of ratio 

sampling. 

Data were collected by a questionnaire which was developed by researchers and finalized 

according to expert views. Questionnaire is composed of two parts. In the first part there are questions 

about personal information of the participants. In the second part there are questions about web sites 

and their frequency of use.  

The results of study revealed findings below: 

1- When the findings are considered as a whole the most common web sites used are 

university web sites, down loading the files and daily news; the least web sites are 

governorship, friendship and nongovernmental societies.  

2- The most frequently used web sites are down loading the files and e-mails. 

3- According to gender variable, both female and male students are using the similar web 

sites with same frequency.  

4- According to faculty variable, all undergraduate students are using the same web sites. 

However, regarding the frequency of internet use, the faculties of engineering, education 

and technical education students are using university web sites; the faculties of science 

and art, economics and theology students are using e-mail; and school of physical 

education and sports student are using the daily news web site.  
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5- According to place where the internet is accessed, the students having access to the 

internet from house, school, house-school, wireless network and internet cafe are using 

university web sites most commonly. As for ones accessing the internet through 3G are 

using the web sites of university and daily news. According to frequency of use, the 

students having access to internet by house, wireless net work and 3G are most frequently 

using downloading files. The ones accessing in the internet from school and internet café 

are most frequently using university web sites. Accessing the internet from house-school, 

students are most frequently using e-mail.  

Keyword: Internet, Student, University, Knowledge, Communication. 

 

1. GİRİŞ 

İnsanoğlu, var oluşunun ilk gününden itibaren çevresinde yer alan her şeyi ve içinde yaşadığı 

her çağı, o çağın karakteristiğini yansıtan adlarla ifadelendirmiştir. Örneğin, Taş Devri, Maden Devri, 

Orta Çağ gibi. İnsanoğlu 20. yüzyıla da İletişim Çağı adını vermiştir. Çünkü bu çağda bilgi patlaması 

ve enformasyon toplumu gibi kavramlar öne çıkmıştır (Barkan, 1994). Bu nedenle (Karadag ve 

Calışkan, 2009), çağımız Bilgi Çağı olarak adlandırılmaktadır. Bu çağın karakteristiği, yaşamın ve 

yaşanılan dünyanın karmaşık bir durum almasıdır. Dünya çok bileşenli bir yapıya dönüşmüştür. Bu 

yapıda, iletişim kavramı ve alanı gittikçe yaşamın her boyutunu etkilemekte ve sonu olmayan bir 

görünüm almaktadır. Artık, iletişimsiz bir yaşam düşünülemez sonucu doğmaktadır (Aşkın, 2006). 

Teknolojik gelişmeler, en fazla etkisini bilişim alanında göstermektedir. Çağın özelliği gereği, bilgi 

toplumuna geçiş süreci ile birlikte, bilgisayar ve internetin kullanımı günlük yaşamımızın ayrılmaz bir 

parçası durumuna gelmiştir. Bilgi toplumu olarak adlandırılan yeni dönemde, bilişim teknolojisi 

araçları yaşamın her alanında kullanılmaya başlanmıştır.  

Yirminci yüzyılın son çeyreğinde bilgisayar ve yeni iletişim teknolojilerinde çok hızlı 

gelişmeler yaşanmıştır. Bunun sonucu olarak, ortaya çıkan yeni bilgisayar ağlarının başka ağlarla 

birleşerek yeni ağlar oluşturmasıyla “ağların ağı” olarak adlandırılan interneti ortaya çıkarmıştır. Bu 

sistemin gelişmesiyle her türlü hareketli ve sabit görüntü ve metinsel verilerin bir bilgisayardan diğer 

bilgisayara aktarımı mümkün hale gelmiştir (Geray, 2003). İnternet, dünya üzerindeki tüm 

bilgisayarları birbirine bağlayan ve bu şekilde tüm bilgisayarların iletişimini sağlayan uluslar arası en 

büyük bilgisayar ağı olarak tanımlanabilir (Yalın, 2000). Bir başka ifade ile değişik yerdeki 

bilgisayarların ve bilgisayar ağlarının karşılıklı iletişim kuracak biçimde birbirine bağlandığı sisteme 

İnternet adı verilmektedir (İpcioğlu, 1998).  

Yaşadığımız çağda her şey, özellikle bilgi ve iletişim teknolojileri alanında hemen her gün 

değişimler yaşanmaktadır. Bu teknolojiler ve bu teknolojilerden biri olan internet, yaşamımıza gün 

geçtikçe daha çok girmekte ve etkilemektedir.  Bu etkileme (Kılıç ve Karaaslan, 2004), eğlenceden 

faturalarımızı ödemeye, arkadaşlıklar edinmekten alışverişe, ödevlerimizi yapmaktan dünya ile 

iletişime girmeye, haberleşmeden kişisel gelişime, eş bulmadan iş bulmaya kadar pek çok ve değişik 
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boyutlarda kendini göstermektedir. Hemen her konuda istenilen bilgiye kolaylıkla ve rahatça internet 

sayesinde ulaşılabilmektedir. Artık her yaştan insan, her zamankinden daha kolay, daha zevkli ve daha 

ucuz şekilde bütün dünya ile iletişime geçerek her türlü bilgiye ulaşabilir hale gelmiştir.  

 

1.1.Problem Durumu 

Türkiye’de internet 1986 yılında Türkiye Ünivers,teler ve Araştrımalar ağıyla gelmiştir. Bu 

bağlantı ilk olarak Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)’nden yapılmıştır. Daha sonra diğer 

üniversite, kamu kurumları ve diğer sektörlerda bu sürece katılmışlardır. Türkiye’de Türkiye İnternet 

Çalışma Grubu (TR-NET) TÜBİTAK ve ODTÜ internet servisini tüm Türkiye’ye vermektedir 

(ODTÜ, 2010). Türkiye, 2009 yılı itibarıyla geniş bant bağlantısı kalitesi oranı bakımından, dünyadaki 

66 ülke arasından 42’inci sırada yer almaktadır. 2009 yılında Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 

yapılan sonuçlarına göre (TÜİK, 2009), Türkiye’de hanelerin %30.0’ı internette erişim imkanına 

sahiptir. İnternete bağlanmayan hanelerin %30.1’i, evden internete bağlanmama nedeni olarak, 

internet kullanımına ihtiyaç duymadıklarını belirtmişlerdir. İnternete erişim sağlayan hanelerin 

%85.6’sı  ADSL ile internet erişimi sağlamaktadır.  

Araştırma sonuçlarına göre 16-74 yaş grubundaki bireylerin bilgisayar kullanım oranı 

erkeklerde %50,5 ve kadınlarda %30,0; internet kullanım oranı erkekelrde %48,6, kadınlarda 

%28,0’dır. Bilgisayar ve internet kullanım oranının en yüksek olduğu yaş grubu 16-24’tür. Bunu 25-

34 yaş grubu izlemektedir. Bilgisayar ve internet kullanım oranı tüm yaş gruplarında erkeklerde daha 

yüksektir. Ülkemizde en fazla %88.5 ile bilgisayar ve %87.5 ile internet kullanımı yüksekokul, fakülte 

ve üstü mezunları tarafından gerçekleştirilmektedir (TÜİK, 2009). 

Türkiye’de internet kullanımı üzerine yapılan araştırmalara (Orhan ve Akkoyunlu, 2004; 

Bayraktar ve Gün, 2007; Tahiroglu, Celik, Uzel, Ozcan ve Avci, 2008; TÜİK, 2009) göre, bireylerin 

interneti en çok haberleşme, iletişim, eğlence, oyun oynama ve araştırma amacıyla kullandıkları 

belirlenmiştir. Bu bağlamda Türkiye’de internetin, bireylerin arkadaşlarıyla buluşabileceği, 

haberleşebileceği, iş yapabileceği, uzmanlık, eğlence ve eğitimle ilgili gereksinimlerini 

karşılayabilecekleri bir yer olarak kullandıkları söylenebilir. Bu yönüyle internet kullanımı, 

öğrencilerin sosyal ve akademik yaşamlarını etkilediği söylenebilir.  

Bu araştırmanın iki temel problemi vardır. Bunlar, üniversite öğrencilerinin interneti kullanma 

amaçlarını ve internetin bu amaçlarını ne düzeyde gerçekleştirdiğini belirlemektir. Ayrıca, araştırma 

problemine dayalı olarak üniversite öğrencilerinin interneti kullanma amaçları ve bu amaçları 

gerçekleştirme düzeyleri cinsiyet, devam edilen fakülte ve internete bağlanılan yer bağımsız 

değişkenlerine göre interneti kullanma amaçları ve amaçlara ulaşma düzeyleri belirlenmiştir.  

 

2. YÖNTEM  

Araştırma yöntemi olarak Betimsel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama kullanılmıştır.  

Araştırmanın evrenini Sakarya Üniversitesinde farklı fakülte ve yüksek okullarda lisans eğitimi alan 
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toplam 21747 öğrencidir. Araştırmanın örneklemi, üniversite öğrencilerinin interneti kullanma 

amaçları ve internetin bu amaçlara hizmet etme düzeyinin evrende gerçekleşme oranının alt ya da üst 

sınırları bilinmediğinden %95 güven düzeyinde %3 hata ile toplam 1292 öğrenciden oluşmuştur. Her 

bir fakültedeki öğrenci sayısı oranlı örnekleme yöntemi kullanılarak belirlenmiştir.  

Veriler araştırmacılar tarafından geliştirilen ve uzman görüşlerine dayanılarak son şeklinin 

verildiği bir anket yardımı ile toplanmıştır. Anket iki bölümden oluşmaktadır. Anketin birinci 

bölümünde katılımcıların kişisel bilgilerine ilişkin sorular, ikinci bölümünde ise katılımcıların 

kullandıkları internet siteleri ve bu siteleri kullanma sıklıklarına ilişkin sorular yer almaktadır. Anket, 

2009-2010 eğitim öğretim yılı Güz dönemi Ekim-Kasım aylarında uygulanmıştır.  

 

3. BULGULAR 

Tablo 1. Örnekleme İlişkin Bulgular 

Tablo 1 göre, 256 Mühendislik, 254 Eğitim, 285 Fen-Edebiyat, 114 Teknik Eğitim, 56 İlahiyat, 283 

İktisat ve 44 Besyo’dan olmak üzere toplam 1292 katılımcı araştırmanın örneklemini oluşturmuştur.  

 

Tablo2. Üniversite Öğrencilerinin İnternet Kullanma Amaçları ve Bu Amaçları 

İNTERNET 

WEB 

SİTELERİ 

KULLANMA DURUMU KULLANMA SIKLIĞI 

Evet Hayır 1-25 (%) 26-50 (%) 51-75 (%) 76-100 (%) 

N % N % N % N % N % N % 

Valilik 232 18,0 1060 82,0 144 11,1 63 4,9 18 1,4 7 0,5 

YÖK 926 71,9 363 28,1 320 24,8 301 23,3 201 15,6 107 8,3 

Belediye 536 41,5 756 58,5 304 23,5 147 11,4 66 5,1 19 1,5 

Sivil Top. 384 29,7 908 70,3 172 13,3 128 9,9 71 5,5 13 1,0 

Mesleki 845 65,4 447 34,6 238 18,4 286 22,1 227 17,6 94 7,3 

Eğlence 1057 81,8 235 18,2 150 11,6 333 25,8 355 27,5 219 17,0 

Paylaşım 993 76,9 299 23,1 170 13,2 271 21,0 332 25,7 220 17,0 

Üniversite 1219 94,3 73 5,7 144 11,1 316 24,5 404 31,3 355 27,5 

Haber 1104 85,4 188 14,6 164 12,7 301 23,3 280 21,7 359 27,8 

Gazete 1011 78,3 281 21,7 196 15,2 271 21,0 239 18,5 305 23,6 

Kütüphane 645 49,9 647 50,1 198 15,3 213 16,5 155 12,0 79 6,1 

Kitap\ dergi 587 45,4 705 54,6 191 14,8 195 15,1 121 9,4 80 6,2 

E-posta 1040 80,5 252 19,5 108 8,4 213 16,5 307 23,8 412 31,9 

Alışveriş 607 47,0 685 53,0 184 14,2 185 14,3 149 11,5 89 6,9 

Oyun 667 51,6 625 48,4 199 15,4 235 18,2 138 10,7 95 7,4 

Sohbet 544 42,1 748 57,9 159 12,3 182 14,1 115 8,9 88 6,8 

Arkadaş Bu 347 26,9 945 73,1 109 8,4 110 8,5 71 5,5 57 4,4 

Görüntülü 

konuşma 
961 74,4 331 25,6 243 18,8 296 22,9 212 16,4 210 16,3 

Dosya İnd. 1106 85,6 186 14,4 140 10,8 269 20,8 281 21,7 416 32,2 
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Karşılama Düzeyi 

 

 Tablo 2’de, öğrenci görüşleri, internet web siteleriyle ilgili oluşturulan 19 maddeyle 

belirlenmeye çalışılmıştır. Üniversite öğrencilerinin internette kullandıkları web sitelerine ilişkin 8. 

Madde olan Üniversite Web Siteleri kullanma ifadesine öğrencilerin % 94,3 ‘ü (N= 1219)  “Evet” 

olarak görüş bildirirken, “Valilik Web Siteleri” kullanma ifadesine % 82,0 ‘si (N= 1060) “Hayır” 

olarak görüş bildirmiştir. Genel olarak verilere bakıldığında öğrencilerin internette üniversite, dosya 

indirme ve günlük haber sitelerini kullanma oranlarının yüksek, valilik, arkadaş bulma ve sivil toplum 

sitelerini kullanma oranlarının ise düşük olduğu görülmüştür.  

Üniversite öğrencilerinin internet sitelerini kullanma sıklığına baktığımızda ise Dosya 

İndirmenin % 32,2 (% 76-100) oranında ve Elektronik Postaların % 31,9 oranında en sık (% 76-100) 

kullanıldığı görülmektedir. YÖK İnternet Sitesini kullanma ifadesine öğrencilerin % 71,9 (N= 926)’sı 

Evet demesine rağmen, kullanılma sıklığı % 24,8 oranında en az (% 1-25) olarak kullanıldığı 

görülmektedir.  

 

Cinsiyet 

N 

% Mühendislik Eğitim 

Fen-

Edebiyat 

Teknik 

Eğit. İlahiyat İktisat Besyo 

 

Toplam 

Kadın N 60 169 197 1 44 151 17 639 

% 9,4 26,4 30,8 ,2 6,9 23,6 2,7 100,0 

Erkek N 196 85 88 113 12 132 27 653 

% 30,0 13,0 13,5 17,3 1,8 20,2 4,1 100,0 

Toplam N 256 254 285 114 56 283 44 1292 

% 19,8 19,7 22,1 8,8 4,3 21,9 3,4 100,0 
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Tablo 3 Cinsiyet Değişkenine Göre Üniversite Öğrencilerinin İnternet Kullanma Amaçları ve Bu Amaçları Karşılama Düzeyi 
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K
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D
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K
ad

ın
 Evet N 104 498 263 172 432 492 446 606 531 474 320 301 499 264 312 199 107 471 533 

% 16,3 77,9 41,2 26,9 67,6 77,0 69,8 94,8 83,1 74,2 50,1 47,1 78,1 41,3 48,8 31,1 16,7 73,7 83,4 

Hayır 
N 535 141 376 467 207 147 193 33 108 165 319 338 140 375 327 440 532 168 106 
% 83,7 22,1 58,8 73,1 32,4 23,0 30,2  5,2 16,9 25,8 49,9 52,9 21,9 58,7 51,2 68,9 83,3 26,3 16,6 

Er
ke

k Evet 
N 128 431 273 212 413 565 547 613 573 537 325 286 541 343 355 345 240 490 573 
% 19,6 66,0 41,8 32,5 63,2 86,5 83,8 93,9 87,7 82,2 49,8 43,8 82,8 52,5 54,4 52,8 36,8 75,0 87,7 

Hayır 
N 525 222 380 441 240 88 106 40 80 116 328 367 112 310 298 308 413 163 80 
% 80,4 34,0 58,2 67,5 36,8 13,5 16,2 6,1 12,3 17,8 50,2 56,2 17,2 47,5 45,6 47,2 63,2 25,0 12,3 

K
ul

la
nm

a 
Sı

kl
ığ

ı 

K
ad

ın
 1-25 (%) 10,0 23,2 22,1 11,6 16,9 12,1 14,7 8,8 15,0 15,2 13,9 14,4 8,6 12,2 14,9 9,1 4,2 17,8 10,5 

26-50 (%) 4,1 24,1 12,1 9,2 24,4 25,8 19,9 23,3 23,3 21,3 16,4 15,5 13,9 12,8 17,1 9,9 5,2 23,2 20,5 
51-75 (%) 1,7 19,6 5,5 5,5 18,5 24,4 22,2 30,7 20,0 17,1 12,7 10,3 24,1 10,0 10,8 7,7 4,1 14,7 22,1 
76-100 (%) 0,5 11,1 1,6 0,6 7,8 14,7 13,0 32,1 24,7 20,7 7,0 6,9 31,5 6,4 6,1 4,5 3,3 18,0 30,4 

Er
ke

k 

1-25 (%) 12,3 26,3 25,0 15,0 19,9 11,2 11,6 13,5 10,4 15,2 16,7 15,2 8,1 16,2 15,9 15,5 12,6 19,8 11,2 
26-50 (%) 5,7 22,5 10,7 10,6 19,9 25,7 22,1 25,6 23,3 20,7 16,5 14,7 19,0 15,8 19,3 18,2 11,8 22,7 21,1 
51-75 (%) 1,1 11,6 4,7 5,5 16,7 30,5 29,1 31,9 23,3 19,9 11,3 8,4 23,4 13,0 10,6 10,1 6,9 18,1 21,4 
76-100 (%) 0,6 5,5 1,4 1,4 6,7 19,1 21,0 23,0 30,8 26,5 5,2 5,5 32,3 7,4 8,6 9,0 5,5 14,5 34,0 
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Tablo 3’te, Üniversite öğrencilerinin interneti kullanma amaçları ve bunları kullanma düzeyi 

ile ilgili öğrenci görüşlerine cinsiyet değişkenine göre incelenmiştir. Kadınların en çok, %94,8’i 

Üniversite Siteleri, %83,4’ü Dosya İndirme Siteleri, % 83,1’i Günlük Haber Sitelerini kullandığı; en 

az Valilik Siteleri % 16,3 ve Arkadaş Bulma Siteleri %16,7’si kullandığı görülmektedir. Kız 

öğrencilerin internet sitelerini kullanma sıklıklarının oranı, %32,1’inin en sık (%75-100) Üniversite 

Siteleri ve %31,5’inin en sık (%75-100)  Elektronik Posta kullandığı; %23,2’sinin YÖK Sitelerini en 

seyrek (%1-25) oranda kullandıkları görülmektedir.   

Erkek öğrencilerin, Tablo 3, %93,9 Üniversite Siteleri, %87,7 Dosya İndirme, % 87,7 Günlük 

Haber Sitelerini kullandığı; Valilik Sitelerini % 19,6 ve Arkadaş Bulma Sitelerini %36,8 kullandığı 

görülmektedir.  Erkek öğrencilerin internet sitelerini kullanma sıklıkları,  %34,0’ünün en sık (%75-

100) Dosya İndirimi ve % 32,3’ünün en sık (%75-100) Elektronik Posta kullandığı; %26,3’ünün YÖK 

Sitelerini en seyrek (% 1-25) oranda kullandıkları görülmektedir.  

 

Tablo 4-A.Fakülte Değişkenine Göre Üniversite Öğrencilerinin İnternet Kullanma 
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Valilik 20,3 79,7 15,7 84,3 18,2 81,8 18,4 81,6 16,1 83,9 16,3 83,7 27,3 72,7 18,0 82,0 

YÖK 61,7 38,3 79,1 20,9 84,2 15,8 67,5 32,5 50,0 50,0 69,3 30,7 65,9 34,1 71,9 28,1 

Belediye 40,6 59,4 46,9 53,1 43,5 56,5 31,6 68,4 50,0 50,0 36,4 63,6 50,0 50,0 41,5 58,5 

Sivil top. 33,2 66,8 29,1 70,9 30,9 69,1 30,7 69,3 26,8 73,2 25,1 74,9 36,4 63,6 29,7 70,3 

Mesleki 73,4 26,6 70,1 29,9 64,2 35,8 64,9 35,1 57,1 42,9 57,2 42,8 63,6 36,4 65,4 34,6 

Eğlence 89,5 10,5 82,3 17,7 79,6 20,4 87,7 12,3 62,5 37,5 78,4 21,6 79,5 20,5 81,8 18,2 

Paylaşım 85,5 14,5 78,0 22,0 75,1 24,9 84,2 15,8 71,4 28,6 68,6 31,4 72,7 27,3 76,9 23,1 

Üniversite 95,7 4,3 93,3 6,7 95,8 4,2 96,5 3,5 92,9 7,1 92,2 7,8 93,2 6,8 94,3 5,7 

Haber 91,8 8,2 82,7 17,3 84,6 15,4 81,6 18,4 80,4 19,6 85,2 14,8 88,6 11,4 85,4 14,6 

Gazete 85,9 14,1 72,4 27,6 77,2 22,8 77,2 22,8 60,7 39,3 80,9 19,1 81,8 18,2 78,3 21,7 

Kütüphane 59,4 40,6 49,2 50,8 50,9 49,1 40,4 59,6 51,8 48,2 46,3 53,7 38,6 61,4 49,9 50,1 

Kitap\ dergi 53,1 46,9 44,5 55,5 44,9 55,1 35,1 64,9 50,0 50,0 44,9 55,1 34,1 65,9 45,4 54,6 

E-posta 91,8 8,2 75,2 24,8 78,2 21,8 79,8 20,2 85,7 14,3 77,4 22,6 75,0 25,0 80,5 19,5 

Alışveriş 57,4 42,6 37,4 62,6 45,3 54,7 52,6 47,4 17,9 82,1 48,8 51,2 63,6 36,4 47,0 53,0 

Oyun 55,9 44,1 53,9 46,1 47,0 53,0 51,8 48,2 35,7 64,3 52,7 47,3 56,8 43,2 51,6 48,4 

Sohbet 43,4 56,6 40,2 59,8 34,7 65,3 68,4 31,6 17,9 82,1 41,7 58,3 59,1 40,9 42,1 57,9 

Arkadaş bu 28,1 71,9 24,8 75,2 20,0 80,0 46,5 53,5 3,6 96,4 29,0 71,0 40,9 59,1 26,9 73,1 
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Tablo 4-A, üniversite öğrencilerinin interneti kullanma amaçları ve bunları kullanma düzeyi 

ile ilgili öğrenci görüşlerine fakülte değişkenine göre incelemiştir. Mühendislik %95, Eğitim %93,3 

Fen-Edebiyat % 95,8, Teknik eğitim %96,5, İlahiyat % 92,9, İktisat % 92,2 ve BESYO öğrencilerinin 

%93,2’sinin Üniversite Sitelerini en fazla kullandıkları görülmüştür. 

Görüntülü 

konuşma 
76,2 23,8 70,1 29,9 74,0 26,0 81,6 18,4 66,1 33,9 74,2 25,8 84,1 15,9 74,4 25,6 

Dosya ind. 90,6 9,4 83,5 16,5 79,3 20,7 93,0 7,0 83,9 16,1 86,9 13,1 84,1 15,9 85,6 14,4 
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Tablo 4-B. Fakülte Değişkenine Göre Üniversite Öğrencilerinin İnternet Kullanma Sıklığı 

 

 

Tablo 4-B’de üniversite öğrencilerinin interneti kullanma sıklıklarına ilişkin öğrenci görüşleri fakülte değişkenine göre incelenmiştir. Mühendislik 

fakültesi %40,6’sının en sık  (%75-100), Fen-Edebiyat fakültesi %32,3’ünün en sık (%75-100), Teknik eğitim fakültesi % 36,8’inin en sık (%75-100), İlahiyat 

fakültesi %28,6’sının en sık  (%75-100), İktisadi ve İdari bilimler fakültesi % 30,7’sinin en sık  (%75-100) Elektronik Posta; Eğitim fakültesi %26,8’inin en 

sık (%75-100) Üniversite Siteleri ve BESYO öğrencilerinin % 27,3’ünün en sık  (%75-100)  Günlük Haber sitelerini kullanmaktadırlar.  
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Valilik 12,1 6,6 1,6 0,0 10,2 3,5 1,6 0,4 12,3 3,5 1,4 1,1 9,6 6,1 1,8 0,9 10,7 5,4 0,0 0,0 9,2 5,3 1,1 0,7 20,5 4,5 2,3 0,0 
YÖK 26,2 20,7 10,5 4,3 27,2 24,0 18,9 9,1 20,4 27,4 22,5 14,0 24,6 22,8 14,9 5,3 17,9 16,1 5,4 10,7 27,2 21,9 14,1 6,0 25,0 27,3 4,5 9,1 

Belediye 24,6 10,5 5,1 0,4 26,8 14,2 4,7 1,2 21,4 12,6 7,0 2,5 18,4 9,6 3,5 0,0 33,9 14,3 0,0 1,8 19,1 9,9 5,7 1,8 40,9 2,3 2,3 4,5 
Sivil top. 17,6 9,0 5,9 0,8 14,2 9,1 5,1 0,8 11,9 10,2 7,7 1,1 9,6 14,0 5,3 1,8 7,1 12,5 5,4 1,8 12,0 8,5 3,5 1,1 18,2 13,6 4,5 0,0 
Mesleki 19,9 25,0 20,7 7,8 19,7 22,8 19,3 8,3 15,8 19,6 18,6 10,2 18,4 22,8 17,5 6,1 17,9 23,2 10,7 5,4 16,6 22,3 13,8 4,6 31,8 13,6 15,9 2,3 
Eğlence 11,7 27,0 33,2 17,6 13,8 23,2 28,0 17,3 13,3 26,0 24,9 15,4 8,8 20,2 33,3 25,4 8,9 39,3 10,7 3,6% 9,5% 26,5 25,4 17,0 11,4 25,0 27,3 15,9 
Paylaşım 11,3 17,2 34,4 22,7 14,2 23,6 26,4 13,8 15,1 21,8 21,8 16,5 8,8 21,9 31,6 21,9 14,3 28,6 19,6 8,9 13,4 20,5 18,7 15,9 13,6 13,6 34,1 11,4 
Üniverste 13,7 21,5 34,8 25,8 13,4 21,3 31,9 26,8 8,8 26,0 29,5 31,6 11,4 24,6 36,8 23,7 5,4 33,9 30,4 23,2 10,2 25,4 27,6 29,0 11,4 31,8 29,5 20,5 

Haber 11,7 22,7 20,3 37,1 16,1 24,8 22,4 19,3 12,6 22,8 18,9 30,2 9,6 21,9 21,1 28,9 17,9 26,8 26,8 8,9 10,6 23,3 23,3 27,9 13,6 20,5 27,3 27,3 
Gazete 16,0 21,5 18,0 30,5 17,3 23,6 15,0 16,5 15,1 18,9 17,9 25,3 11,4 17,5 19,3 28,9 14,3 16,1 23,2 7,1 14,5 21,9 21,2 23,3 13,6 25,0 20,5 22,7 

Kütüphne 19,5 17,2 15,6 7,0 16,5 14,2 12,6 5,9 12,3 18,6 10,5 9,5 12,3 12,3 10,5 5,3 17,9 19,6 12,5 1,8 14,5 17,3 10,6 3,9 13,6 13,6 9,1 2,3 
Kitap\ 
dergi 18,8 17,2 9,8 7,4 15,4 12,6 10,2 6,3 12,3 14,4 9,8 8,4 12,3 12,3 7,0 3,5 16,1 23,2 7,1 3,6 15,2 15,2 9,9 4,6 6,8 18,2 4,5 4,5 

E- posta 7,0 16,4 27,7 40,6 9,8 18,5 21,3 25,6 7,0 15,8 23,2 32,3 8,8 12,3 21,9 36,8 10,7 17,9 28,6 28,6 8,8 15,5 22,3 30,7 9,1 25,0 27,3 13,6 
Alışveriş 15,6 19,5 15,6 6,6 13,4 9,4 8,7 5,9 16,1 13,3 8,8 7,4 14,0 17,5 12,3 8,8 8,9 3,6 3,6 1,8% 12,0 15,9 13,4 7,1 20,5 13,6 18,2 11,4 

Oyun 14,8 18,0 14,1 9,0 19,3 18,5 10,2 5,9 14,0 14,4 11,2 7,4 6,1 26,3 9,6 9,6 8,9 19,6 5,4 1,8 17,0 18,0 9,5 8,1 27,3 20,5 6,8 2,3 
Sohbet 13,7 12,9 9,0 7,8 12,6 12,6 8,7 6,3 11,9 10,5 8,8 3,5 13,2 27,2 9,6 18,4 3,6 8,9 3,6 1,8 10,2 15,5 9,9 6,0 27,3 15,9 9,1 6,8 

Arkadaş 
bulma 8,6 10,2 4,7 4,7 6,3 6,3 7,9 4,3 7,4 4,9 4,9 2,8 17,5 17,5 3,5 7,9 1,8 1,8 0,0 0,0 7,4 8,8 6,7 6,0 18,2 18,2 4,5 0,0 

Görüntlü 
konuşma 23,8 22,3 17,2 12,9 16,5 24,0 15,7 13,8 14,7 22,1 18,9 18,2 16,7 21,9 14,0 28,9 26,8 17,9 8,9 12,5 19,1 23,7 16,6 14,8 22,7 29,5 13,6 18,2 

Dosya 
indirimi 8,6 18,4 20,7 43,0 12,2 22,0 20,1 29,1 7,7 21,1 22,8 27,7 8,8 21,1 21,1 42,1 19,6 19,6 25,0 19,6 13,1 20,5 24,0 29,3 15,9 29,5 13,6 25,0 
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Tablo 5-A. İnternete Bağlanılan Yer Değişkenine Göre Üniversite Öğrencilerinin 

İnternet Kullanma Düzeyi 
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Valilik 18,2 81,8 8,0 92,0 16,4 83,6 15,3 84,7 23,9 76,1 27,5 72,5 18,0 82,0 
YÖK 74,9 25,1 60,2 39,8 67,8 32,2 74,5 25,5 72,8 27,2 80,0 20,0 71,9 28,1 

Belediye 40,1 59,9 31,8 68,2 42,3 57,7 40,4 59,6 47,4 52,6 35,0 65,0 41,5 58,5 
Sivil top. 29,5 70,5 19,3 80,7 31,5 68,5 26,9 73,1 32,0 68,0 45,0 55,0 29,7 70,3 
Mesleki 63,9 36,1 55,7 44,3 73,2 26,8 58,2 41,8 68,4 31,6 70,0 30,0 65,4 34,6 
Eğlence 83,4 16,6 61,4 38,6 85,6 14,4 74,5 25,5 89,3 10,7 85,0 15,0 81,8 18,2 
Paylaşım 77,7 22,3 59,1 40,9 82,9 17,1 70,5 29,5 80,9 19,1 80,0 20,0 76,9 23,1 

Üniversite 92,5 7,5 89,8 10,2 95,0 5,0 94,2 5,8 97,8 2,2 92,5 7,5 94,3 5,7 
Haber 83,7 16,3 70,5 29,5 91,6 8,4 77,8 22,2 92,3 7,7 92,5 7,5 85,4 14,6 
Gazete 73,7 26,3 61,4 38,6 86,6 13,4 70,5 29,5 86,8 13,2 85,0 15,0 78,3 21,7 

Kütüphane 49,8 50,2 42,0 58,0 59,1 40,9 38,5 61,5 55,5 44,5 40,0 60,0 49,9 50,1 
Kitap\ dergi 43,6 56,4 34,1 65,9 54,0 46,0 35,3 64,7 51,5 48,5 50,0 50,0 45,4 54,6 

E-posta 77,7 22,3 65,9 34,1 89,3 10,7 71,6 28,4 86,8 13,2 87,5 12,5 80,5 19,5 
Alışveriş 46,7 53,3 34,1 65,9 50,7 49,3 34,2 65,8 58,8 41,2 57,5 42,5 47,0 53,0 

Oyun 56,1 43,9 35,2 64,8 52,7 47,3 47,3 52,7 52,9 47,1 65,0 35,0 51,6 48,4 
Sohbet 43,9 56,1 28,4 71,6 43,0 57,0 42,2 57,8 41,9 58,1 52,5 47,5 42,1 57,9 

Arkadaş bu 27,9 72,1 18,2 81,8 30,5 69,5 24,4 75,6 27,2 72,8 25,0 75,0 26,9 73,1 
Görüntülü 
konuşma 71,8 28,2 63,6 36,4 78,2 21,8 70,5 29,5 79,8 20,2 80,0 20,0 74,4 25,6 

Dosya ind. 86,2 13,8 77,3 22,7 91,3 8,7 74,9 25,1 90,1 9,9 100,0 0,0 85,6 14,4 
 

Tablo 5-A’da, üniversite öğrencilerinin interneti kullanma amaçları ve bunları kullanma düzeyi 

ile internete bağlanılan yer değişkenine göre öğrenci görüşleri incelenmiştir. Evden interneti kullanan 

öğrencilerin %92,5, okuldan interneti kullanan öğrencilerin %89,8 ev ve okuldan interneti kullanan 

öğrencilerin %95, internet kafeden interneti kullanan öğrencilerin %94,2 kablosuz ağ’dan interneti 

kullanan öğrencilerin %97,8’inin Üniversite Sitelerini; 3G yoluyla interneti kullanan öğrencilerin 

%100,0‘ünün Dosya İndirimi Sitelerini kullandığı görülmüştür.  

Tablo 5-B’de üniversite öğrencilerinin interneti kullanma sıklıklarına ilişkin öğrenci görüşleri 

internete bağlanılan yer değişkenine göre incelenmiştir. Evden interneti kullanan öğrencilerin %30,7’si 

en sık  (%75-100) Dosya İndirimi, okuldan interneti kullanan öğrencilerin %22,7’si en sık  (%75-100) 

Üniversite Siteleri, ev ve okuldan interneti kullanan öğrencilerin %40,6’sı en sık  (%75-100) 

Elektronik Posta, internet kafeden interneti kullanan öğrencilerin %25,5’i en sık  (%75-100) 

Üniversite Siteleri, kablosuz ağ’dan interneti kullanan öğrencilerin %42,6’sı en sık  (%75-100) Dosya 

İndirimi, 3G ile interneti kullanan öğrencilerin %47,5’i en sık  (%75-100) Elektronik Posta ve 

%47,5’inin en sık  (% 75-100) Dosya İndirimi sitelerini kullandıkları görülmektedir. 
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Tablo 5-B İnternete Bağlanılan Yer Değişkenine Göre Üniversite Öğrencilerinin İnternet Kullanma Sıklığı 
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Valilik 10,3 6,0 1,3 0,6 1,1 5,7 1,1 0,0 9,7 5,4 0,7 0,7 10,9 2,2 1,8 0,4 16,5 5,1 1,8 0,4 15,0 7,5 2,5 2,5 11,1 4,9 1,4 0,5 
YÖK 26,0 24,1 15,4 9,4 23,9 14,8 11,4 10,2 24,5 20,8 15,4 7,0 23,3 28,0 15,6 7,6 24,3 23,5 16,5 8,5 32,5 20,0 20,0 7,5 24,8 23,3 15,6 8,3 

Belediye 22,9 9,4 5,3 2,5 17,0 9,1 4,5 1,1 26,2 11,1 3,4 1,7 21,5 13,1 5,5 0,4 26,1 13,2 6,6 1,5 20,0 10,0 5,0 0,0 23,5 11,4 5,1 1,5 
Sivil 

toplum 12,5 10,7 5,3 0,9 8,0 6,8 4,5 0,0 14,8 10,7 4,7 1,3 11,3 8,0 6,5 1,1 15,1 11,0 4,8 1,1 22,5 10,0 12,5 0,0 13,3 9,9 5,5 1,0 

Mesleki 15,4 21,9 20,4 6,3 19,3 19,3 13,6 3,4 16,1 26,5 22,1 8,4 20,4 21,5 9,5 6,9 22,8 19,9 17,6 8,1 15,0 17,5 25,0 12,5 18,4 22,1 17,6 7,3 
Eğlence 12,9 25,4 26,6 18,5 11,4 26,1 14,8 9,1 10,1 25,5 31,5 18,5 12,7 25,5 25,5 10,9 10,7 27,6 30,1 21,0 12,5 20,0 27,5 25,0 11,6 25,8 27,5 17,0 
Paylaşım 14,1 21,0 26,6 16,0 14,8 17,0 10,2 17,0 13,1 21,5 29,5 18,8 14,5 22,9 20,7 12,4 11,4 18,4 30,5 20,6 5,0 30,0 25,0 20,0 13,2 21,0 25,7 17,0 
Üniversi

te 10,0 27,0 28,8 26,6 15,9 22,7 28,4 22,7 7,4 21,8 34,9 30,9 15,3 25,5 28,0 25,5 10,3 23,5 33,8 30,1 15,0 27,5 35,0 15,0 11,1 24,5 31,3 27,5 

Günlük 
haber 14,7 23,2 18,2 27,6 19,3 15,9 21,6 13,6 10,4 24,5 22,5 34,2 12,0 29,1 20,0 16,7 11,8 17,6 27,2 35,7 10,0 30,0 17,5 35,0 12,7 23,3 21,7 27,8 

Günlük 
gazete 14,1 20,7 17,2 21,6 18,2 14,8 17,0 11,4 15,1 20,8 23,2 27,5 17,5 23,6 13,1 16,4 13,6 19,9 22,1 31,2 12,5 27,5 10,0 35,0 15,2 21,0 18,5 23,6 

Kütüpha
ne 15,0 17,6 10,3 6,9 14,8 17,0 6,8 3,4 17,8 20,5 14,8 6,0 12,0 10,9 9,8 5,8 17,3 17,6 14,0 6,6 10,0 7,5 17,5 5,0 15,3 16,5 12,0 6,1 

Kitap\ 
dergi 16,0 11,9 10,0 5,6 8,0 20,5 4,5 1,1 15,8 20,1 10,7 7,4 13,5 11,6 5,8 4,4 15,8 15,1 11,0 9,6 15,0 15,0 17,5 2,5 14,8 15,1 9,4 6,2 

Elektron
ik posta 7,5 16,0 27,6 26,6 15,9 13,6 15,9 20,5 6,7 15,8 26,2 40,6 11,6 21,1 19,3 19,6 5,9 15,1 23,5 42,3 5,0 10,0 25,0 47,5 8,4 16,5 23,8 31,9 

Alışveriş 15,0 10,7 13,2 8,2 11,4 15,9 3,4 3,4 15,8 16,1 12,1 6,4 14,2 11,3 4,7 4,0 12,9 19,9 16,9 9,2 12,5 10,0 22,5 12,5 14,2 14,3 11,5 6,9 
Oyun 16,3 22,3 11,9 5,6 10,2 17,0 4,5 3,4 15,8 17,4 10,7 8,7 16,4 16,0 9,5 5,5 14,3 17,6 11,0 9,9 17,5 12,5 20,0 15,0 15,4 18,2 10,7 7,4 

Sohbet 12,2 14,1 10,3 7,2 6,8 12,5 4,5 4,5 15,4 14,1 7,0 6,4 12,7 13,5 9,5 6,5 9,6 14,7 9,9 7,7 17,5 17,5 10,0 7,5 12,3 14,1 8,9 6,8 
Arkadaş 
bulma 8,5 9,4 4,4 5,6 4,5 8,0 2,3 3,4 11,1 8,4 7,7 3,4 8,0 7,6 4,4 4,4 7,4 8,5 7,0 4,4 7,5 10,0 2,5 5,0 8,4 8,5 5,5 4,4 

Görüntül
konuşma 18,8 20,7 17,2 15,0 23,9 15,9 15,9 8,0 17,4 26,2 18,5 16,1 20,4 23,3 12,4 14,5 17,6 24,6 16,9 20,6 15,0 17,5 20,0 27,5 18,8 22,9 16,4 16,3 

Dosya 
indirimi 7,8 22,3 25,4 30,7 23,9 20,5 17,0 15,9 8,1 20,5 26,2 36,6 15,3 23,3 14,5 21,8 9,2 18,0 20,2 42,6 7,5 15,0 30,0 47,5 10,8 20,8 21,7 32,2 
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4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu çalışmada, üniversite öğrencilerinin interneti kullanma amaçları ve bunları kullanma 

düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Üniversite öğrencileri interneti en çok sırasıyla üniversite 

(%94,3), dosya indirme (%85,6), haber (%85,4), eğlence (%81,8), elektronik posta (%80,5), gazete 

okuma (%78,3), paylaşım-forum (%76,9), görüntülü konuşma (%74,4), YÖK (71,9), mesleki (%65,4), 

oyun (%51,6), kütüphane (%49,9), alış-veriş (%47), kitap-dergi (%45,4), sohbet (%42,1), belediye 

(%41,5), sivil toplum (%29,7), arkadaş bulma (%26,9) ve valilik (%18,0) sitelerine giriş yapmak 

amacıyla kullanmaktadırlar. Üniversite öğrencilerinin en çok üniversite sitelerini kullanıyor olmaları 

beklenen bir durumdur. Çünkü öğrenim yaşamında bu siteleri kullanmak bir anlamda zorunluluktur. 

Ancak, üniversite öğrencilerinin kütüphane ve kitap-dergi sitelerini haber, eğlence, e-posta gibi 

sitelerden daha az kullanıyor olmaları dikkat çekicidir. Bu durumun, öğrenciler ders gereklerini yerine 

getirmede ve kendilerini geliştirmede interneti bir kaynak olarak kullanmadıkları söylenebilir.  

Üniversite öğrencilerinin internet sitelerini hangi sıklıkta kullandıklarına ilişkin sonuçlara 

göre; üniversite öğrencileri internet sitelerini kullanma sıklığı sırasıyla dosya indirimi (%32,2), e-posta 

(%31,9), haber (%27,8), üniversite (%27,5), gazete (%23,6), eğlence ve paylaşım (%17,0), görüntülü 

konuşma (%16,3), YÖK (%8,3), oyun (%7,4), mesleki (%7,3), alış-veriş (%6,9), sohbet (%6,8), kitap-

dergi (6,29), kütüphane (%6,1), arkadaş bulma (4,4), belediye (%1,5), sivil toplum (%1,0) ve valilik 

(%0,5) şeklindedir. Üniversite öğrencilerinin mesleki gelişim sitelerini kullanma sıklıkları kişisel 

gelişim, sosyal paylaşım ve güncel siteleri kullanma sıklıklarından daha düşüktür. Bu durum, 

öğrencilerin mesleki siteleri kullanmaya ihtiyaç duymadıklarını göstermektedir. Bunun bir nedeni bu 

sitelerin öğrencilerin ihtiyaçlarını gidermede yetersiz oldukları, diğer nedeni de bu siteleri kullanmaya 

yönlendirilmeleri yetersizdir.  

Üniversite öğrencilerinin interneti kullanma amaçlarının oranları kız ve erkek öğrencilerde 

birbirine yakındır. Sadece, sohbet sitelerini kullanma kızlarda %31,1, erkeklerde %52,8; arkadaş 

bulma siteleri kızlarda %16,7, erkeklerde %36,8’dir. Bu durum erkeklerin kızlara göre sosyal ve özel 

arkadaşlık edinmede interneti daha çok bir kaynak olarak gördükleri söylenebilir.  

Öğrenim görülen fakülteye göre tüm fakültelerin öğrencileri interneti en çok üniversite, en az 

valilik sitelerine giriş için kullanmaktadırlar. Sadece ilahiyat fakültesi öğrencilerinin en az 

kullandıkları arkadaşlık bulma siteleridir. Öğrencilerin internet sitelerini kullanma sıkları en çok 

mühendislik (%43,0), eğitim (%29,1) ve teknik eğitim (%42,1) dosya indirimi, fen-edebiyat (%32,3), 

ilahiyat (%28,6) ve iktisat (%30,7) e-posta, besyo (%27,3) haber sitelerine girmektedirler.  

İnternete bağlanılan yere göre üniversite öğrencileri en çok üniversite sitelerine 

bağlanmaktadırlar. Sadece 3G ile internete bağlananlar hem üniversite ve hem de haber sitelerine 

girmektedirler. Öğrencilerin bağlanma yerlerine göre en sık evden /%30,7), kablosuz ağdan (%42,6) 

ve 3G (47,5) yoluyla en çok dosya indirimi sitelerine; okuldan (%22,7) ve internet kafeden (%25,5) 

üniversite sitelerine; hem ev ve hem okuldan (%40,6) e-posta için interneti kullanmaktadırlar.  
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Bu araştırma sonucunda ulaşılan durumlara ve gelecek araştırmalara ilişkin aşağıdaki öneriler 

yapılmıştır: 1- Üniversite öğrencileri en çok üniversite sitelerini kullandıklarından, üniversite 

sitelerinin sürekli olarak güncel, kullanışlı, bilgilendirici olma niteliği korunmalıdır. 2- Öğrenciler ders 

gerekleri için internet (kitap, dergi, kütüphane, veri tabanları gibi) kullanmaya daha çok 

yönlendirilmelidir. 3- Öğrenciler eğlence, arkadaşlık, sohbet, oyun ve benzeri sosyal paylaşım 

sitelerini güvenli kullanımları için bilgilendirilmelidir. 4- Üniversiteler yeni teknolojileri (3G, 

kablosuz ağ gibi) sistemlerine taşımalı ve öğrencilerin kullanımlarına sunmalıdır.  
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FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEMEL 

TEKNOLOJİ YETERLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Nurhan Atalay 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Eskişehir 

ndervis@ogu.edu.tr  

ÖZET 

Bilim ve teknolojideki hızlı gelişmeler her alanda olduğu gibi eğitim alanına da yansımaktadır. 

Özellikler bilgisayar gibi teknolojik araçlardan bilgiye erişim ve bilginin saklanması gibi birçok 

yönden yararlanılmaktadır. Ancak teknolojik araçları kullanmak ve verimli bir şekilde faydalanmak 

için kullanıcıların yeterli bilgiye sahip olmaları gerekir. Bu bağlamda eğitim ortamında teknolojik 

araçları kullanabilmek için özellikle öğretmenlerin yeterli bilgiye ve deneyime sahip olması gerekir. 

Bu çalışmanın temel amacı fen ve teknoloji öğretmen adaylarının teknolojiyi kullanmak için gerekli 

bilgi, beceri ve donanım (temel teknoloji yeterliliklerine) sahip olup olmadıklarını belirlemektir. 

Çalışmada Tekinarslan (2008) tarafından revize edilen “Eğitimci Envanteri için Temel Teknoloji 

Yeterlikleri Ölçeği” ve “kişisel bilgi formu” kullanılacaktır. Eğitimci Envanteri için Temel Teknoloji 

Yeterlikleri Ölçeği, Temel Bilgisayar Kullanım Becerileri, Veritabanı, Sosyal, Yasal, ve Etik Konular, 

Hesap Tablosu, Kelime İşlemci, Medyalı İletişim, İnternet Ağı, Kurulum, Bakım ve Sorun Giderme, 

Telekomünikasyon (uziletişim) olmak üzere dokuz alt boyuttan oluşmaktadır. Bu ölçme aracı, 2009-

2010 Eğitim Öğretim Yılının 1. döneminde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesinde 

öğrenim gören 204  Fen ve Teknoloji öğretmen adayına uygulanmıştır.. Fen ve Teknoloji öğretmen 

adayları demografik özellikleri açısından “Eğitimci Envanteri için Temel Teknoloji Yeterlikleri 

Ölçeğinin” dokuz alt boyutu ile değerlendirilmiştir.  

Anahtar Sözcükler: Fen Bilgisi Öğretmen Adayları, Temel Teknoloji Yeterlikleri 

ABSTRACT  

Rapid developments in Science and Technology, have also reflections on education field, as it 

has on every field.  Computers have a wide range of application area for retrieving and storing 

knowledge.  However, users should have sufficient knowledge in order to use equipment and utilize 

accordingly.  Hence, especially teachers should have sufficient knowledge and experience to use 

technological utilities in education environment. This study’s main purpose is to determine whether 

science teachers have sufficient knowledge, skill and gear  (basic technology  proficiency) while using 

technology.  In this study, “Basic Technology Sufficiency Measure for Educator Inventory” and 

mailto:ndervis@ogu.edu.tr
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“Personal Data Form”, which is revised by Tekinarslan (2008), will be used.  Basic Technology 

Sufficiency Measure for Educator Inventory has 9 sub dimensions: Basic Computer Usage Skills, 

Database, Social, Legal and Ethic Issues, Calculation Table, Word Processor, Communication Media, 

Internet Network, Set-up, maintenance and troubleshooting, Telecommunication.    This measurement 

tool was applied to students who are enrolled to Eskişehir Osmangazi University Faculty of Education, 

Education of Science program in the first semester of 2009-2010 Education period. Science Teacher 

candidates evaluated via nine sub-dimensions of Basic Technology Sufficiency Measure for Educator 

Inventory, in terms of demographics.  

Keywords: Science Teacher candidates, Basic Technology Proficiencies          

                                                                                                              
1.GİRİŞ 

Bilgi çağı olarak adlandırılan günümüzde yaşanan teknolojik gelişmeler yaşamın her alanında 

görülmektedir. Teknolojideki bu hızlı ilerleme, eğitim kurumlarının yapı ve işleyişini de 

etkilemektedir. Artık eğitim kurumlarından beklenen, teknolojiyi kullanabilen ve teknolojik 

gelişmeleri takip edebilen bireylerin yetişmesidir. 

 

Akkoyunlu ve Kurbanoğlu (2003)’ e göre toplumlar,  yaşam boyu öğrenme becerilerine sahip, 

başka bir deyişle sürekli olarak bilgisini yenileyebilen, değişime ayak uydurabilen, gelişmeleri takip 

edebilen ve bilinçli bir bilgi tüketicisi olmanın yanı sıra bilgi üretebilen bireylere gereksinim 

duymaktadırlar. Toplumun gereksinim duyduğu insan profiline uygun bireyler yetiştirme 

sorumluluğunu üstlenmiş olan eğitim kurumlarından beklenen ise bilgi becerileriyle donatılmış 

(bilgiye ulaşabilen, kullanabilen, iletebilen ve üretebilen), teknolojiyi kullanabilen ve kendi kendisine 

öğrenebilen (öğrenmeyi öğrenmiş) bireyler yetiştirmeleridir. 

 

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte bilgiye gereksinin daha da artmaktadır. Teknolojinin 

gelişmesine paralel olarak toplumsal yaşamda ve iş yaşamında çok büyük gelişmeler söz konusu 

olmaktadır. Teknolojideki gelişmelerin en büyük destekçisi ise hiç kuşkusuz bilgisayarlardır (Çelikten, 

2002). Bilgi toplumunun yapısını oluşturan öğelerin başında bilgisayar teknolojisi gelir (Özden, 2005). 

Bilginin insanları yönlendirdiği bilgi toplumunda; insanlar bilgisayar teknolojisi ile düşünce gücünü 

geliştirip, yaratıcılık düzeylerini artırmaktadırlar (Yazıcı, 2004).  

 

Bilgisayar teknolojileri sadece öğrenme ve öğretmede kullanılacak araçlar değil aynı zamanda 

bilgiyi bulma ve iletmede de kullanılan araçlardır. 
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Günümüzde birçok ülkede görülen okulların yeniden yapılandırılması çalışmaları da bu 

gelişmelerle doğrudan ilişkilidir. Söz konusu çalışmalar öğretmenlerin rollerini daha çok bir yol 

gösterici olarak belirlemekte, öğrencileri aktif katılımcılar haline getirmeye çalışmaktadır. Bilgisayar 

teknolojilerinin yalnızca öğrenme ve öğretmede kullanılacak araçlar olmadığını aynı zamanda bilgiyi 

bulma, işleme ve iletmede de kullanılması gereken araçlar olduğunu belirtmektedir. Ayrıca, toplumun 

ihtiyacı olan insan profiline uygun bireyler yetiştirme sorumluluğunu üstlenmiş olan eğitim 

kurumlarından teknolojiyi kullanabilen ve kendi kendine öğrenebilen bireyler yetiştirmeleri 

beklenmektedir. Bu yüzden öğretmen ve öğretmen adaylarının bilgisayar teknolojileri ve bilgi 

okuryazarlığı alanında yeterli bilgi ve beceriye sahip olmaları onların hem kendi gelişimleri hem de 

öğrencilerini doğru yönlendirmeleri ve yetiştirmeleri için oldukça gereklidir (Akkoyunlu ve 

Kurbanoğlu (2003). 

 

Saban (2009) teknolojinin okuldaki öğretim programı, öğretim süreci ve öğrenci öğrenmesi 

üzerinde önemli etkisinin olduğunu vurgulamaktadır. Bu etki nedeniyle de nitelikli bir öğretmende 

bulunması gerekli en önemli özelliğinde, öğretim sürecinde teknolojiden mümkün olan en yüksek 

düzeyde faydalabilmek olduğunu belirtmektedir.  

 

Öğretmenlerin temel bilgi, beceri ve yeterlikleri kazanmaları konusundaki eğitilmeleri onların 

öğrenme-öğretme ortamlarında teknolojik araçlardan daha etkili bir şekilde yararlanmalarını 

sağlayacaktır. Bu yüzden öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının bilgisayar teknolojileri ve kullanımı 

konusundaki temel bilgi, beceri ve yeterliklerini gözlemek, değerlendirmek ve onları yetersizlikleri 

konusunda eğitmek oldukça önemlidir (Flowers ve Algozzine, 2000; Algozzine ve diğerleri, 1999). 

 

Bu çalışmanın temel amacı da Fen ve Teknoloji öğretmeni adaylarının teknolojiyi kullanmak 

için gerekli bilgi, beceri ve donanıma (temel teknoloji yeterliklerine) sahip olma durumlarının, 

cinsiyet, sınıf düzeyi, , bilgisayar kullanım sıklıklarına ve kendine ait bilgisayar olma durumuna göre 

farklılaşıp farklılaşmadığını araştırmaktır. 

                                                    2. YÖNTEM 

 

Çalışmada Tekinarslan (2008) tarafından revize edilen “Eğitimciler için Temel Teknoloji 

Yeterlikleri Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek Temel Bilgisayar Kullanım Becerileri, Kurulum, Bakım ve 

Sorun Giderme, Kelime işlemci (örn. MS Word), Hesap Tablosu (örn. MS Excel), Veritabanları 

(örn.Access), Internet Ağı Kullanma, Telekomünikasyon (uziletişim) ve Medyalı İletişim (Elektronik 

slayt, tepegöz, vs) gibi dokuz alt boyuttan oluşmaktadır. Eğitimciler için Temel Teknoloji Yeterlikleri 

Ölçeği, 2009-2010 eğitim ve öğretim yılının 1. döneminde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim 

Fakültesinde öğrenim gören 204  Fen ve Teknoloji öğretmen adayına uygulanmıştır. Bu öğrencilerin 
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155’i kız, 48’i de erkektir. Fen ve Teknoloji öğretmeni adayları “Eğitimciler için Temel Teknoloji 

Yeterlikleri” Ölçeğinin dokuz alt boyutu açısından değerlendirilmiştir. 

 

2.1. Eğitimciler için Temel Teknoloji Yeterlikleri Ölçeği 

 
Flowers ve Algozzine (2000) tarafından eğitimcilerin temel teknoloji yeterliklerini ölçmek için 

geliştirilen Eğitimciler İçin Temel Teknoloji Yeterlikleri Ölçeği’nin Türkiye koşullarında geçerlik ve 

güvenirlik çalışmasını Tekinarslan (2008) yapmıştır. Ölçeğin orijinali, Likert tipi 9 alt bölüme ait (1. 

Temel bilgisayar kullanım becerileri, 2. Kurulum, bakımı ve sorun giderme, 3. Kelime işlemci, 4. 

Hesap Tablosu, 5. Veritabanı, 6. İnternet ağı, 7. Telekomünikasyon, 8. Medyalı iletişim, 9. Sosyal, 

yasal ve etik konular) 45 maddeden oluşmaktadır.  

Tekinarslan (2008) araştırmasında güncel konuları ve yeni teknolojik gelişmeleri dikkate 

alarak ölçeğin temel bilgisayar kullanım becerileri alt bölümüne iki madde “(1) kalem bellek (flash 

disk) takıp ve çıkarma ve (2) çeşitli dokümanlar yaratma, düzenlenme ve çıktısını alma” ve kurulum, 

bakım ve sorun giderme alt bölümüne de bir madde “kalem belleklerin (flash disk) korunması” olmak 

üzere toplam üç madde daha eklemiştir ve böylece ölçekteki toplam madde sayısı 48’e yükselmiştir. 

Katılımcılar ölçek üzerindeki işaretlemelerini orijinal ölçekte olduğu gibi “1. Yetersiz, 2. Az Yeterli, 

3. Yeterli, 4. Çok Yeterli” olmak üzere dörtlü dereceleme ile belirtmişlerdir. Tekinarslan (2008) 

Türkçeye uyarlanan ölçekteki dokuz faktöre ait “Cronbach Alpha (α)” iç tutarlılık katsayılarını 

sırasıyla birinci faktörden dokuzuncu faktöre kadar α = .91, .95, .92, .92, .88, .88, .88, .90, .61 ve 

ölçeğin tamamı için α = .95 olarak hesaplamıştır. Bu çalışmada, Cronbach Alpha (α) değerleri her 

kategoride tekrar hesaplanarak,  sırasıyla α = .91, .88, .90, .94, .95, .88, .81, .90, .92 ve ölçeğin tamamı 

için α = .96 değerlerine ulaşılmıştır.  

 

                                                    3.BULGULAR 

 
3.1 Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Teknoloji Yeterliklerine İlişkin Genel 

Durumu 

  

Tablo 1 de öğrencilerin kendilerini teknoloji yeterlik alanında nasıl hissettiklerini 

göstermektedir. Tablo 1’e göre, Fen ve Teknoloji öğretmen adayları çoğunlukla kurulum, bakım, 

sorun giderme, hesap tablosu, veritabanları, telekomünikasyon (uziletişim), sosyal yasal ve etik 

konularda kendilerini yetersiz hissetmektedirler. Ancak öğretmen adaylarının temel bilgisayar 

becerileri, kelime işlemci, internet ağı kullanma, medyalı iletişim alanlarında kendilerini yeterli 

hissettikleri söylenebilir. 
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Tablo 1. Öğretmen adaylarının temel teknoloji yeterliklerine ilişkin genel durumu 

 

Temel Bilgisayar Kullanım Becerileri                        Yetersiz     Az Yeterli     Yeterli    Çok Yeterli 

1. Disket takma ve çıkarma                                               %2.0          %2.9            %28.4          %66.7 

2. Kalem bellek (flash disk) takma ve çıkarma.                %1.0          %1.5            %22.1          %75.5 

3. Dosyaları bir klasör ya da altdizin içerisinde toplama. %1.0           %5.9            %27.5          %65.7 

4. CD-ROM, disket, kalem bellek ve hard diskteki           %3.4          %8.3            %27.0          %61.3 

    bilgiye erişme. 

5. Klasör ya da altdizinler oluşturma ve silme.                 %1.5          %6.4            %31.9          %60.3 

6. Çeşitli dokümanlar yaratma, düzenlenme  ve                %2.0          %14.2          %29.9           %53.4 

      çıktısını alma. 

7. Temel bilgisayar kullanım becerilerindeki                    %1.5          %14.7          %43.6          %39.2 

   genel durum. 

 Kurulum, Bakım ve Sorun Giderme                         Yetersiz      Az Yeterli    Yeterli    Çok Yeterli 

 

1. Disketlerin korunması.                                                   %9.3         %22.1          %48.0           %20.6 

2.  Kalem belleklerin (flash disk) korunması.                     %6.9         %16.7          %48.0           %28.4 

3.  Virüs koruması.                                                              %9.8         %28.4          %40.7           %21.1 

4.  Ek donanım birimlerini (yazıcı, tarayıcı)                        %9.8         %33.3          %31.9           %25.0 

      bilgisayara bağlama. 

5.  Bellek yönetimi.                                                             %13.2       %33.3          %36.3           %17.2 

6. Kurulum, bakım ve sorun giderme                                 %21.1       %39.7           %27.5          %11.8      

     becerilerindeki genel durum.  
Kelime İşlemci                                                              Yetersiz      Az Yeterli    Yeterli    Çok Yeterli 

1. Kenar boşluklarının (marjin) ayarlanması.                    %4.9          %14.7          %41.7          %38.7      

2. Yazı boyutu ve tipinin değiştirilmesi.                            %1.0         %4.9            %35.3           %58.8      

3. Bir doküman içerisinde ve farklı dokümanlar               %2.0          %6.9            %32.8           %58.3     

      arasında kesme, kopyalama ve yapıştırma yapılması.    

4. Bir dokümana dosya, grafik, ve tablo eklenmesi.         %4.9          %17.2          %33.3           %44.6      

5. Kelime işlemci kullanım becerilerindeki genel durum.%6.9          %20.6          %33.8           %38.7      

Hesap Tablosu                                                              Yetersiz      Az Yeterli    Yeterli    Çok Yeterli 

1.  Hücrelere veri girişi.                                                     %11.3       %26.5          %36.8           %25.5      

2.  Hesap tablosu içinde veri taşınması.                             %12.7       %25.5          %35.8          %26.0      

3.  Formül kullanımı.                                                         %14.2       %28.4           %35.8          %21.6      

4.  Grafik oluşturma.                                                          %16.7       %28.4          %37.3           %17.6      

5.  Hesap tablosu kullanım becerilerindeki genel durum. %13.2        %32.4          %37.3          %17.2      
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Veritabanları                                                                Yetersiz       Az Yeterli    Yeterli   Çok Yeterli 

 

1. Veritabanına veri girme                                                  %39.2        %31.9           %23.0           %5.9 

2. Veri tabanında ayırma ve arama yapma.                        %41.7        %31.9           %20.1           %5.9 

3. Veri tabanında rapor oluşturma .                                    %45.1        %30.9           %20.6           %3.4     

4.  AND ve OR kullanarak sorgulama yapma.                   %56.4        %27.0           %12.7           %3.9   

5.  Veritabanı kullanım becerilerindeki genel durum         %52.0        %26.0           %17.6           %4.4    

 Internet  Ağı  Kullanma                                             Yetersiz       Az Yeterli    Yeterli   Çok Yeterli 

1. Ağa bağlanma.                                                                %5.9          %8.3             %41.2           %44.6      

2. Ağ ortamında çalışma.                                                    %2.5          %11.8          %47.1            %38.7      

3. Elektronik dosya paylaşımı yapma.                                %7.8          %21.1          %37.7            %33.3      

4. Bir sunucunun (server) avantajlarının bilgisi .                %12.7       %34.3           %32.8           %20.1      

5. Ağ kullanım becerilerindeki genel durum.                      %8.3         %30.9           %38.3           %22.5      

Telekomünikasyon (uziletişim)                           Yetersiz      Az Yeterli  Yeterli  Çok Yeterli 
1. E-posta gönderme ve alma.                                             %2.9         %13.2           %34.8           %49.0      

2. World Wide Web kullanma.                                           % 14.7      %23.0           %29.4            %32.8                  

3. E-posta listesine (List-serv) üye olma.                            % 8.8        %22.1           %39.2           %29.9      

4. Bir yazılım sistemi ya da dili kullanarak                        %38.7        %30.9          %22.1            %8.3       

programlar geliştirme. 

5.Telekomünikasyon (uziletişim) becerilerindeki               % 29.9      %33.3          %27.5            %9.3      

genel durum.  

Medyalı İletişim (Elektronik slayt, tepegöz, vs)           Yetersiz       Az Yeterli    Yeterli   Çok Yeterli 

5. Medya aracılığıyla iletişim becerilerindeki                     %13.2        %27.9           %37.3            %21.6         

   genel durum   

Sosyal, Yasal ve Etik Konular                                    Yetersiz      Az Yeterli     Yeterli   Çok Yeterli 

1. Telif hakkı konusu bilgisi.                                              % 22.5       %45.1          %26.5             %5.9       

1. Tepegöz aracı kullanma.                                                  %23.0       %27.0           %29.9            %20.1      

2. Elektronik slayt (Powerpoint) gösterisi hazırlama.        %8.3         %16.7           %35.8             %39.2       

3. Etkileşimli slayt (Powerpoint) gösterisi hazırlama.         % 8.3         %18.6           %36.8            %36.3       

4. Görsel materyal ve ses içeren bir sunu hazırlama.         %10.3        %24.5           %33.3            %31.9       



II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi  287  
 

II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongre Kitabı 

2. Paylaşım yazılımları (shareware) konusu bilgisi.          %24.0         %46.1          %25.0             %4.9       

3. Yazılım korsanlığı konusu bilgisi.                                   %29.9       %46.1          %18.6             %5.4       

4. Entelektüel mülkiyet hakları konusu bilgisi.                  %29.4        %50.0          %18.1             %2.5       

5. Sosyal, yasal ve etik konulardaki bilgilerle ilgili            %23.5        %44.6           %24.5             %7.4       

     genel durum.  

 

 

3.2. Sınıf Seviyesine Göre Farklılık Gösteren Kategoriler 

 

Aşağıda verilen tablolar, Fen ve Teknoloji öğretmen adaylarının temel teknoloji yeterliklerinin 

sınıf seviyesine göre farklılaştığı alanları göstermektedir.  

 

Tablo2. Sınıf Seviyesine Göre Farklılık Gösteren Alt Boyutlar 

                                                                                                                                                                     

                               Sınıf Seviyesi                      X                               SS                     

Alt Boyutlar            I.            II.              I.            II.                I.            II.                    P 

 Hesap Tablosu      70         51           11.18        15.70           3.66      3.63               .000 

p<0.05  

 

Tablo 2’ye göre 1. ve 2. sınıflar arasında hesap tablosu boyutunda 2. Sınıflar lehine anlamlı bir faklılık 

görülmektedir. Diğer alanlarda aralarında anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. 

 

Tablo3. Sınıf Seviyesine Göre Farklılık Gösteren Alt Boyutlar 

                                                                                                                                                                     

                               Sınıf Seviyesi                      X                               SS                     

Alt Boyutlar            I.            III.              I.            III.                I.            III.                   P 

 Hesap Tablosu      70         45            11.18        14.86           3.66        3.11                .000 

Veritabanları          70         45            8.05          10.75           3.41       4.07                 .003 

Medyalı İletişim    70         45            12.87        16.28           4.30        5.13                .000 

p<0.05  

 

Tablo 3 ‘ye göre, 1. ve 3. sınıflar arasında hesap tablosu, veritabanları ve medyalı iletişim alt boyutlarında 

3. sınıflar lehine anlamlı bir faklılık görülmektedir.  Diğer alanlarda aralarında anlamlı bir farklılık 

bulunmamaktadır. 

 



II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi  288  
 

II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongre Kitabı 

Tablo4. Sınıf Seviyesine Göre Farklılık Gösteren Alt Boyutlar 

                                                                                                                                                                     

                               Sınıf Seviyesi                      X                               SS                     

Alt Boyutlar            II.            IV.              II.            IV.                II.            IV.                    P 

 Hesap Tablosu      51            38             15.70       18.03             3.66          3.54              .000 

p<0.05  

 

Tablo 4’e göre 2. ve  4. sınıflar arasında hesap tablosu boyutunda  4. sınıflar lehine anlamlı bir 

faklılık görülmektedir.  Diğer alanlarda aralarında anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır.                             

 

3.3. Cinsiyete Göre Faklılık Gösteren Kategoriler 

 

Cinsiyete göre temel kategorilere bakıldığında sosyal, yasal etik konularında ve kurulum, 

bakım sorun gidermede erkekler lehine anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Bu kategorilerin alt 

boyutlarındaki oluşan farklılıklar Tablo 5’te gösterilmiştir.  Diğer alanlarda cinsiyet anlamlı bir 

farklılık oluşturmamaktadır.   

 

Tablo 5 . Cinsiyete Göre Farklılık Gösteren Alt Boyutlar 

                                                                                                                                                                     

                                                             Cinsiyet                           X                           SS                     

Alt Boyutlar                                     Kız      Erkek             Kız      Erkek.               Kız      Erkek          P 

Disketlerin korunması.                    155         48                 2.7        3.06                  .85       .88         .014 

Kalem belleklerin                            155         48                 2.9        3.18                  .84       .84         .048       

 (flash disk) korunması.  

Virüs koruması.                               155         48                 2.62      3.04                  .88       .89         .005 

Bellek yönetimi.                              155         48                 2.46      2.89                  .89       .95         .004 

Kurulum, bakım sorun  giderme     155         48                  2.2        2.58                  .86     1.06         .012 

becerilerindeki genel durum.  

Telif hakkı konusu bilgisi.              155         48                 2.08      2.39                   .79      .93         .024    

Yazılım korsanlığı konusu bilgisi. 155         48                  1.92      2.22                   .79      .95         .027    

 Entelektüel mülkiyet                      155         48                 1.87      2.14                   .70      .87         .028   

 hakları konusu bilgisi.  

Sosyal, yasal ve etik konulardaki   155          48                 2.05      2.5                     .83      .89          .002     

 bilgilerle ilgili genel durum 

 

*p<0.05  
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3.4. Bilgisayar Kullanma Sıklığına Göre Farklılık Gösteren Kategoriler 

Tablo 6’da görüldüğü gibi öğretmen adaylarının bilgisayar kullanım sıklıkları ayda 1-5 saat, 

haftada 1-5 saat ve her-gün olmak üzere üç ana grupta sınıflanmıştır. Hergün bilgisayar kullanan 

öğretmen adaylarının temel teknoloji kullanım ölçeğinin bütün alt boyutlarından aldıkları puanların 

ortalaması diğer kullanım sıklıklarını işaretleyenlerin ortalama puanlarından yüksek olarak 

hesaplanmıştır. Haftada 1-5 saat bilgisayar kullanan öğrencilerin ortalama puanları genellikle ayda 1-5 

saat kullanan öğrencilerin ortalama puanlarından yüksek olduğu hesaplanmış ve üç alt boyutta (temel 

bilgisayar kullanım becerileri, kurulum, bakım ve sorun giderme ve kelime işlemci ) haftada 1-5 saat 

kullanan öğretmen adaylarının ortalama puanlarının ayda 1-5 saat kullananlara göre anlamlı derecede 

yüksek olduğu görülmüştür 

Tablo 6. Bilgisayar Kullanma Sıklığına Göre Farklılık Gösteren Kategoriler 

                                                   Temel Bilgisayar                          Kurulum, Bakım            Kelime 

işlemci 

                                                   Kullanım Becerileri                   Sorun Giderme 

Bilgisayar kullanım sıklığı           N          X         SS                        X           SS                  X          SS                              

                                                                                                                                                           

A.Ayda 1-5 saat                           12      15.41      4.6                     10.5        4.48             13.08       4.12     

B.Haftada 1-5 saat                       97      20.32      3.44                   15.37      3.97             16.00       3.39 

C.Hergün                                     95      21.96      2.75                   17.55      3.89             17.13       3.13 

 F(ANOVA)                                         23.998*                    20.048*                        9.021* 

TUKEY HSD                                     C>B>A*                                 C>B>A*                    C>B>A* 

     

* p<0.05  

 

                                                     Hesap Tablosu                Veritabanları              Internet Ağı Kullanma                                                               

Bilgisayar kullanım sıklığı        N          X          SS             X         SS                         X              SS                              

                                                                                                                                                           

A.Ayda 1-5 saat                         12     10.41     3.96           7.50      2.84                     12.58         4.07     

B.Haftada 1-5 saat                     97     13.13     4.31           8.59      3.64                     13.98         3.67 

C.Hergün                                   95     13.84     4.33           9.72      4.58                     15.85         3.29   

 F(ANOVA)                                         3.517*                      2.770*                                 9.150* 

  TUKEY HSD                                     C>A*                                                               C>A*   C>B*                                                                                                                                                                                       

* p<0.05  
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                                                 Telekomünikasyon             Medyalı İletişim              Sosyal, Yasal, Etik  

                                                                                                                Konular  

Bilgisayar kullanım sıklığı        N          X          SS             X         SS                         X              SS                       

A.Ayda 1-5 saat                         12     11.16     3.40         11.33      4.11                       8.16         3.43     

B.Haftada 1-5 saat                     97     12.68     3.63         13.77      3.89                     10.06         3.26 

C.Hergün                                   95     13.91     3.41         14.69      4.25                     10.92         3.84 

 F(ANOVA)                                        5.011*       4.072*                                 3.831* 

TUKEY HSD                               C>A*      C>B*                 C>A*                                  C>A* 

* p<0.05  

 

Tablo 6 ‘de görüldüğü gibi veritabanların dışındaki tüm alanlardaki teknoloji yeterliği 

bilgisayar kullanma sıklığına bağlı olarak değişmektedir. Bilgisayar kullanma sıklığına göre değişen 

durumlar TUKEY HSD testinden elde edilen sonuçlarla gösterilmiştir 

 

3.5.Kendine ait Bilgisayar Olma Durumuna Göre Farklılık Gösteren Kategoriler 

 

Tablo 7’ de öğretmen adaylarının kişisel bilgisayar sahibi olup olmama durumuna göre temel 

teknoloji ölçeğinin alt boyutlardan aldıkları puanların ortalamaları  (X ), standart sapmaları (SS) ve 

(P)  anlamlılık düzeyleri gösterilmiştir. T- testi sonuçlarına göre öğretmen adaylarının (temel 

bilgisayar kullanım becerileri, kelime işlemci, hesap tablosu, internet ağı kullanma, sosyal yasal ve 

etik konular) aldıkları puanlar arasında kişisel bilgisayar sahibi olan öğrenciler lehine .05 düzeyinde 

anlamlı farklılıklar bulunmaktadır. Bu durum kişisel bilgisayarı olan öğretmen adaylarının bilgisayar 

deneyimlerinin daha fazla olması ve dolayısıyla yeterliklerinin de bilgisayar sahibi olmayanlara göre 

daha yüksek olmasıyla açıklanabilir 

         

 Tablo 7. Kendine ait Bilgisayar Olma Durumuna Göre Farklılık Gösteren Alt Boyutlar 

 

                                                                                                                                                                   

                                                    Bilgisayar sahibi                    X                                    SS                     

Alt Boyutlar                                  Evet       Hayır            Evet       Hayır            Evet       Hayır     P                     

Dosyaları bir klasör ya da                 135           69                 3.66      3.4                   .58         .73     .006     

altdizin içerisinde toplama.  
 CD-ROM, disket, kalem bellek       135           69                 3.58      3.21                 .69         .90     .002 

ve hard diskteki bilgiye erişme.  

Klasör ya da altdizinler                     135          69                 3.62      3.28                 .59         .78     .001         

oluşturma ve silme. 

Çeşitli dokümanlar yaratma,             135          69                  3.44      3.14                 .76        .86     .012       
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düzenlenme ve çıktısını alma.  

 Temel bilgisayar kullanım               135          69                 3.31      2.97                 .74         .78     .003   

becerilerindeki genel durum 

Disketlerin korunması                       135          69                 2.9        2.59                 .79        .97     .016 

Kalem belleklerin                              135          69                 3.08      2.78                 .78        .95     .018   

(flash disk)  korunması 

Virüs koruması.                                 135          69                 2.82      2.55                 .87         .94    .042   

Ek donanım birimlerini                      135          69                 2.83      2.49                 .92        .96     .014   

(yazıcı, tarayıcı) bilgisayara bağlama 

Bellek yönetimi.                                135          69                 2.69      2.33                 .88        .96     .008   

Kurulum, bakım ve sorun                  135          69                  2.43     2.02                 .90         .93    .003  

giderme becerilerindeki genel durum 

Bir doküman içerisinde ve                135          69                  3.56     3.3                   .65         .79    .014 

 farklı  dokümanlar arasında kesme. 

Bir dokümana dosya, grafik              135          69                 3.28      2.95                 .82        .96     .011 

 ve tablo eklenmesi.  
Hücrelere veri girişi.                             135          69                 2.88      2.52                 .92        .97     

.009 

Hesap tablosu içinde veri taşınması  135          69                 2.85      2.55                 .95      1.02     .038            

Ağ ortamında çalışma.                     135          69                 2.85      2.55                 .95      1.02     .038            

Bir sunucunun  avantajlarının bilgisi  135          69                2.72      2.36                  .92        .95     .009            

Ağ kullanım becerilerindeki                135           69                2.88      2.48                  .86        .92    

.002   

 genel durum 

Entelektüel mülkiyet hakları               135          69                 2.04      1.72                 .78        .66     .004           

 konusu bilgisi.  

Sosyal, yasal ve etik konulardaki         135          69                 2.24      1.98                 .90        .77     

.044            

bilgilerle ilgili genel durum 

*p<0.05  

                                                4. SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER 

 

Bu çalışmada,  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim göre Fen ve 

Teknoloji öğretmen adaylarının teknoloji yeterliklerine ilişkin genel durumlarını, teknoloji 

yeterliklerinin sınıf düzeyine, cinsiyete, bilgisayar kullanım sıklığına ve kendine ait bilgisayar olma 

durumuna göre anlamlı farklılık gösterip göstermediği araştırılmıştır. 
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Fen ve Teknoloji öğretmen adayları,  kurulum, bakım, sorun giderme, hesap tablosu, 

veritabanları, telekomünikasyon (uziletişim), sosyal yasal ve etik konularda kendilerini yetersiz 

hissetmektedirler. Diğer alanlarda ise kendilerini yeterli hissettikleri söylenebilir.  

 

Sınıf seviyesine göre ise, ikinci sınıf öğrencilerin birinci sınıf öğrencilerine göre,  dördüncü 

sınıf öğrencilerin ise ikinci sınıf öğrencilerine göre hesap tablosu alt boyutundaki yeterliklerinde 

anlamlı bir farklılık olduğu söylenebilir. Ayrıca üçüncü sınıf öğrencilerin birinci sınıf öğrencilerine 

göre hesap tablosu, veritabanları ve medyalı iletişim yeterliklerinde anlamlı bir farklılık olduğu 

söylenebilir. 

Bu farklılığın öğretim sırasında alınan bilgisayar dersi ve diğer ilgili derslerden 

kaynaklandığını söyleyebiliriz.  

 

Cinsiyete göre genel anlamda teknoloji yeterliğinde bir faklılık bulunmamıştır. Ancak temel 

kategorilere bakıldığında sosyal etik konularında, kurulum bakım ve sorun giderme de erkekler lehine 

anlamlı bir farklılık oluşmaktadır. Elde edilen bulgular daha önce yapılan benzer araştırmalarla 

(Murphy, Coover, & Owen, 1989; Torkzadeh & Koufteros, 1994; Işıksal ve Aşkar, 2003; Orhan ve 

Akkoyunlu, 2003; Tekinarslan, 2008; Saban, 2009) örtüşmektedir.  

 

Bilgisayar kullanma sıklığına göre teknoloji yeterlikleri incelendiğinde veritabanları dışındaki 

tüm alt boyutlardaki teknoloji yeterliği, bilgisayar kullanma sıklığı dolayısıyla bilgisayar 

tecrübesinden etkilenmektedir. Elde edilen bulgular daha önce yapılan ilgili araştırmaları (Aşkar ve 

Umay, 2001; Akkoyunlu ve Kurbanoğlu, 2003; Seferoğlu, 2005; Saban, 2009 ) desteklemektedir.  

 

Öğretmen adaylarının kendilerine ait bilgisayarlarının olma durumuna göre yeterlikleri 

araştırıldığında, birçok alt boyutta bilgisayar sahibi olan öğrenciler lehine anlamlı bir farlılığın 

oluştuğu söylenebilir. Bu durum kişisel bilgisayarı olan öğretmen adaylarının bilgisayar tecrübelerinin 

daha fazla olması, dolayısıyla yeterliklerinin de bilgisayar sahibi olmayanlara göre daha fazla 

olmasıyla açıklanabilir. Elde edilen bulgular daha önce yapılan ilgili araştırmaları (Flowers ve 

Algozzine, 2000 ; Aşkar ve Umay, 2001; Akkoyunlu ve Kurbanoğlu, 2003; Seferoğlu, 2005: Saban, 

2009) desteklemektedir. 

Elde edilen bulgular sonucunda, Fen ve Teknoloji öğretmen adaylarının temel teknoloji 

yeterliklerinin geliştirilmesi için şu öneriler getirilebilir.  

I. Fen ve teknoloji öğretmen adaylarının, teknolojiyi öğrenme öğretme sürecinde mümkün 

olduğunca kullanmaları sağlanabilir. Bu konuda öğretmen adaylarına destekleyici olunmalıdır. 
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II. Öğretmen adaylarına eğitim süreçlerinde teknolojiyi öğrenmeleri ve kullanmaları konusunda 

destekleyici olunmalıdır.  

III. Öğretmen adaylarına eğitimlerini aldıkları branşlardaki teknolojik yenilikleri takip etme ve 

uygulama imkanları sağlanabilir. 

IV. Öğretmen adaylarına eksik oldukları teknolojik yenilikler konusunda eksiklerini tamamlayıcı 

eğitimler verilebilir.  
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ÖZET 

 

Web tabanlı kavram haritalama teknolojisi kullanarak uzman ve uzman olmayanların karmaşık 

problemleri çözme stratejilerini değerlendirmektir. Araştırma için seçilen konu alanı matematiktir. 

Problem çözme stratejilerinin değerlendirilmesi temel olarak, bireyin problemin çözümü için 

önerilerini nasıl nedenleştirdiğini ve hangi stratejiler kullandığını değerlendirmeyi hedeflemektedir. 

Denek verilen karmaşık problemin kurgusundan ne anladığını ve bu problemin nasıl çözülebileceğini 

yazılı ve de kavram haritalama yaparak ifade edecektir. Uzman olan ve uzman olmayan kişilerden 

oluşan iki ayrı seviye grubundan seçilen deneklerden elde edilen veriler birbirleri ile karşılaştırılarak 

ortak ya da birbirlerinden farklı olan problem çözme stratejileri değerlendirilecektir. Bu 

değerlendirmenin üç boyutu vardır: (1) Bir grup içindeki bireylerin problem çözme stratejilerini 

incelemek, karşılaştırmak ve ortak ya da farklı stratejilerin varlığını araştırmak; (2) Farklı ustalık 

seviyelerinde olan iki grubun stratejilerini karşılaştırmak; farklılıkların sebebini öğrenme çıktıları ve 

performans değerlendirmesi açısından incelemek; (3) Bireylerin ve grupların gösterdiği problem 

çözme yeteneklerini öğrenme süreci açısından yorumlamak. 

Anahtar Kelimeler: Problem Çözme Stratejileri, Kavram Haritası, Karmaşık Alanlarda 

Öğrenme, Problem Temelli Öğrenme. 

ABSTRACT 

The main goal of this research study is to evaluate problem solving strategies of experts and 

novices by using a web-based concept mapping technology. Mathematics domain is chosen for this 

study. Mainly, the study, evaluation of problem solving strategies, aims to assess how individuals 

develop problems solutions through reasoning and using different strategies. The subject will explain 

what they understand from a complex problem scenario and how they solve the problem by using 

concept mapping and written declarations. Data gathered from two different groups, experts and 

novices, will be compared each other to investigate similar and diverse problem solving strategies. 

There are three dimensions of these evaluation: (1) analyzing, comparing and investigating similar and 
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diverse problem solving strategies of individuals within a group; (2) comparing different strategies of 

two groups that have two various levels of expertise and analyzing these compared strategies in terms 

of learning outcomes and performance evaluation; (3) analyzing mental models of individuals and 

groups to investigate the changes of progress over time. 

Keywords: Problem Solving Strategies, Concept Map, Learning in Complex Domains, 

Problem Based Learning. 

1. GİRİŞ 

 

Son otuz yıl içinde eğitimde verimliliği arttırmak amacına yönelik olarak birçok araştırma 

yapılmıştır. Öğrenmeyi daha etkin hale getirmek ve öğrencinin öğrenim süreci içersinde daha aktif rol 

olmasını sağlamak amacıyla farklı öğretim stratejilerinin ve öğretim teknolojilerinin kullanılması 

özendirilmiştir. Öğrenme-öğretme kavramının algılanışında ve yorumlanmasında meydana gelen 

değişimler öğretim teknolojileri ve stratejilerine yansımıştır (Şahin 2003). Bu stratejilerin birçoğu 

bilişsel yaklaşım ilkelerine göre geliştirilmiştir. Bilişsel yaklaşıma göre öğrenciler öğrenme 

esnasında pasif değil aktif olan, sunulan bilgiyi hafızaya kaydeden ve gerektiği zaman ise bu 

bilgileri hafızadan çağıran ve kullanan bireylerdir (Yıldırım, 1998). Bilişsel stratejiler beynin 

verimli olarak nasıl çalıştığı ve kavramların insan zihninde nasıl organize edildiğine dair pratik 

uygulamalardır (Erdoğan, 2000). Geliştirilen bilişsel stratejilerden birisi kavram haritalama 

teknolojileridir.  İnsanların bilgileri nasıl algıladıklarını ve ifade ettiklerini göstermek, insanların neler 

bildiklerini ve zihin yapılarını sunmak için kavram haritası, nedensel etkileşim diyagramı, kavramsal 

çerçeveler ve bilgi modeli gibi çeşitli biçimlerde adlandırılan yöntemler vardır. Bu modellerin yapısı 

Ausubel’in Asimilasyon Teorisi’ne dayanmaktadır (Ausubel, 1968). Geliştirilen bilişsel stratejilerden 

biri olan kavram haritalama teknolojisi, kavramlar arasındaki bilişsel bağlantıları görsel ve nedensel olarak 

ortaya koyan şemaların çizilmesine izin verir. Bu metot; bireylerin nasıl öğrendiklerine, öğrenme 

sürecinde gösterdikleri bilişsel faaliyetlere ve öğrencilerin yeteneklerine odaklanarak 

geliştirilmiştir (Bayram, 1995; Bayram, Salan, & Gürdal, 1999; Umay, 1996; Ürgen 2007).  Bu 

araştırmada web tabanlı kavram haritalama metodunu problem çözme stratejilerinin değerlendirilmesi 

için bir araç olarak kullanılacaktır. 

2. PROBLEM ÇÖZME STRATEJİLERİ 

 

Gittikçe karmaşıklaşan sistemler, teknolojik ve bilimsel gelişmeler bireyi gittikçe artan 

karmaşık problemlerle karşılaştırmaktadır. Dolayısıyla problem çözme psikolojide ve eğitimde uzun 

yıllardır ilgi odağı olan önemli bir konudur. Yapılan birçok araştırma problem çözme sürecine ilişkin 

geleneksel Gestaltcı yaklaşımlarını ve son olarak ta bilgisayar simülasyonu ve matematiksel modellere 

dek birçok değişik öğrenme yaklaşımlarını incelemiştir (Kaya, 2002). Anderson (1980) problem 
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çözme sürecini öncelikle bilişsel işlemler üzerinde odaklaşarak, bilişsel işlemleri sırayla bir hedefe 

yöneltmek olarak tanımlamıştır. Taylan’ a (1990) göre de problem çözme süreci bir hedefe ulaşırken 

araya giren zorlukların çözümünü bulma sürecidir. Kabadayı (1992), problem çözme sürecinin hem 

zihinsel bir faaliyet, beceri hem de eğitimde teknik ya da yöntem olduğunu belirtmiş ve problem 

çözme sürecinin eğitimde alabileceği boyutları değerlendirmiştir. Sonuç olarak problem çözme 

bilişsel, duyuşsal ve davranışsal etkinlikleri içeren karmaşık bir süreç olarak tanımlanmıştır (Kaya, 

2002).  Kaya (2002) problem çözme süreci ile ilgili bilişsel etkinliklerin üç ana değişkenden 

etkilendiğini vurgulamıştır: 

1. bilişsel başa çıkma stratejileri 

2. bilişsel süreçler aracılığı ile davranışların düzenlenmesi 

3. bilişsel süreçlerin bilinçli kontrolleri 

Bilişsel psikologlara göre problemin öğelerini tanımlama ve çözümüne hem deneme yanılma 

hem de içgörü ile ulaşılabilinir. Kaya’ya (1992, 2002)  göre “etkili” olarak nitelenebilecek problem 

çözme eylemleri şunları içerir: 

1. Problemin niteliğinin belirlenip, çeşitli yönlerinin açıklığa kavuşturulması yani yeterli 

kodlama etkinliği ve belirli amaçlar oluşturma. 

2. Sebatlı, ısrarlı davranışsal, bilişsel ve duygusal başa çıkma stratejileri. 

Özetle, problem çözme sürecinde bilişsel etkinlikler geri bildirim sağlayan duygusal tepkilerle 

desteklenmelidir. D’Zurilla ve Goldfried (1971) problem çözme sürecini genel yaklaşım, problemin 

tanımlanması, seçeneklerin yaratılması, karar verme ve değerlendirme olarak beş aşamalı tek ve 

homojen bir süreç olarak değerlendirmiştir. Halbuki, karmaşık problemlerin çözüm süreci çok farklı 

etkinlikleri de içerir ve çok yönlü etkinliklerin bir bütünüdür bu yüzden değişik problem stratejilerini 

değerlendirmek için araştırmalara gereksinim vardır (Kaya, 2002). Öte yandan, Arnkoff ve Stewart 

(1975) ve Kaya (1992) araştırmalarında, bireyin edindiği bilgiyi ayrıştırmada video kasete alınmış geri 

bildirimlerin etkililiğine dikkat çekmişler;  ayrıca Erricsson ve Simon (1984) da yüksek sesle düşünme 

protokol analizi metodunun bireylerin problem çözme becerilerinin incelenmesinde uygun bir metot 

olduğunu vurgulamıştır.  

Etkili problem çözme sürecinde  “tanımlama, açıklama ve tahmin etme” becerileri kullanılır. 

Problem çözümü için gerekli üç unsur: bilgi, strateji ve yöntemdir.  Problem çözme yeteneği ve 

stratejileri nedensel etkileşim diyagramı çizme ve yüksek sesle düşünme metotları kullanılarak 

ölçülebilir. Kişi karmaşık problemler hakkındaki bilgi ve becerisini yansıtan bir nedensel etkileşim 

diyagramı çizerek problem çözme yeteneğini ortaya koyabilir. Ayrıca kişinin her basamakta ne ve 

nasıl düşündüğünü sözlü ifade etmesi için yüksek sesle düşünme metodunu kullanmak, kişinin 

problemden algıladığını daha detaylı ifade etmesini sağlayacaktır. Brown, Collins, ve Druguid,  (1989) 

öğrencilerin öğrendikleri bilgileri problem çözerken uygulayabileceğini ve problem çözme 

deneyimlerini günlük hayatta karşılaştıkları problemleri çözerken de kullanabileceklerini vurguluyor. 
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Problem çözme stratejilerinin potansiyel kullanımına dair olan bu çalışmalar bu araştırmanın 

hipotezlerinin şekillendirilmesine ve de bu çalışmanın öneminin görülmesine yardımcı olmaktadır.  

Karmaşık konu alanlarındaki problemler, kaynağının çok açık olmadığı ve çözümü için çok 

farklı faktörlerin bir arada düşünülmesini gerektiren problemlerdir (Spector & Koszalka, 2004). Bu tip 

problemlerin çözümü, konunun derinlemesine anlaşılmış olmasını ve problemdeki tüm faktörlerin 

mümkün olabilecek tüm değişik bakış açıları ile dikkate alınmasını gerektiriyor (Spector & Koszalka, 

2004; Suzuki & Harnisch, 1995). Tıbbi bir problemin teşhisi ve tedavisi buna bir örnek olarak 

verilebilir. Bu tarz problemlerde birden çok çözüm önerilebilir. Okullarda karşılaştığımız problemler 

bize çok iyi tanımlanarak verilmeye çalışılır fakat realitedeki problemler böyle değildir. Amaç 

realitede karşılaştığı ve okuldaki gibi iyi tanımlanmamış problemleri de çözebilecek beceride bireyler 

yetiştirmektir. Bu çalışmada, bireylerin verilen problem senaryoları üzerinde düşündüklerini ifade 

etme ve çözüm stratejileri geliştirme becerilerinin incelenmesi ve böylece karmaşık konulardaki 

öğrenmenin ölçülebilmesi amaçlanıyor.  

1. KAVRAM HARİTALAMA TEKNOLOJİSİ 

 

Zihinsel modellerin ortaya çıkarılmasında ve değerlendirilmesinde kullanılan yöntemlerden 

sıklıkla kullanılanları kavram haritası metodu ve nedensel etkileşim diyagramlarıdır. Bu iki metodu 

kullanarak kişilerin problem çözme yetenekleri ölçülebilir çünkü birey karmaşık problemler 

hakkındaki bilgi ve becerisini yansıtan bir kavram haritası ve diyagram çizerek problem çözme 

yeteneğini ortaya koyabilir. 

Kavram haritası ilk olarak Novak ve Gowin (1984) tarafından Ausubel’in Asimilasyon 

Teorisi’ne (1968) dayanılarak geliştirilmiştir. Kavram haritası, kavramları ve kavramlar arasındaki 

ilişkileri gösteren grafiksel bir bilgi temsilidir. Jonassen, Beissener, ve Yacci (1993) bir kavram 

haritasını düğümler ve bağlantılar arasındaki ilişkiyi temsil eden anlamsal bir ağ olarak 

tanımlamaktadır. Kavram haritalama ise farklı kavramlar arasındaki ilişkileri, düğümler ve bağlantılar 

yardımı ile görselleştirilmek için kullanılan bir terimdir. Düğümler düşünce veya verilmek istenilen 

anlamı içeren kavramlara karşılık gelir (Fisher, Faletti, Patterson, Thornton, Lipson, & Spring, 1990). 

Bağlantılar ise kavramlar arasındaki ilişkiyi ve her bir bağlantı üzerinde kavramların nasıl ilişkili 

olduklarını açıklayan etiketleri içerir (Jonassen, 2000). Kavram haritası sıklıkla öğrenicilerin karmaşık 

alanlardaki anlama seviyelerini ve anlamalarındaki gelişme seviyelerini incelemede ve 

değerlendirmede kullanılır (Gogus, Koszalka, & Spector, 2009; Spector & Koszalka, 2004). Bunun 

yanında kavram haritası, insanlar arasında bilgi paylaşımını sağlama, birbirlerine bir konu hakkında 

görüşlerini ve bilişsel yapılarını açıklama amacı ile de kullanılabilir (Huges & Hay, 2001). 

Sunulan bu araştırmada web-tabalı kavram haritalama teknolojilerinden biri olan Pirnay-

Dumer, Infantheler ve Spector, (2008) tarafından geliştirilen ve HIMATT (High Integrated Model 
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Assesment Technology and Tools) adı verilen bir araçtır. HIMATT, Web tabanlı bir programdır ve 

içinde üç faklı teknolojiyi birleştirmiştir. HIMATT’in problem çözme stratejilerini incelemesi amacı 

ile kullanılmasının dışında, insanların öğrenmesi ve performansındaki temel konuları inceleme ve 

eğitici amaçla kullanılabilme özelliklerine sahiptir.  

Şimdiye kadar HIMATT programı, DEEP (Dynamic Enhanced Evaluation of Problem Solving 

- Gelişmiş Problem Çözmenin Dinamik Değerlendirilmesi), SMD (Surface, Matching, and Deep 

Structure - Yüzey, Eşleştirme, ve Derin Yapı) ve T-MITOCAR (Text-Model Inspection Trace of 

Concepts and Relations - Yazılı-Kavram ve İlişkileri İzleme Denetleme Modeli) olmak üzere 3 

teknolojiyi bir araya getirmektedir. 

DEEP metodolojisi, özellikle mühendislik tasarımı, çevresel planlama ve tıbbi tanı gibi 

karmaşık ve çok belirgin yapılara sahip olmayan problemleri kapsayan alanlarda uzmanlaşma ve 

öğrenme gelişmesini tayin etmek için geliştirilmiştir (Gogus, Koszalka, & Spector, 2009; Spector & 

Koszalka, 2004). DEEP metodolojisi (Gogus, Koszalka, & Spector, 2009; Spector & Koszalka, 2004), 

karmaşık düzeyde öğrenmenin daha çok bir uzman haline gelindiğinin (Erricsson & Smith, 1991) ve 

ileri düzey nedensel akıl yürütmede ve problem çözmede (Grotzer & Perkins, 2000) daha iyi 

olunduğunun bir göstergesi olduğu düşüncesine dayanmaktadır.  

MITOCAR metodolojisi DEEP gibi zihinsel model teorisine dayanmaktadır (Seel, 1999). 

MITOCAR değişik temsillerin anlamını derinlemesine incelemesi özelliği ile tektir. MITOCAR grafik 

teorisine ve Tversky-Benzerliği (Tversky, 1977)’ne dayanan çeşitli ölçekler sunmaktadır. Örneğin, 

kavram eşleştirmesi (yüzey seviyesi) değişik modeller arasında terimlerin kullanımını karşılaştırır ve 

yapısal eşleştirme kavram haritalarını (a) sadece yapıya (örneğin uzmanlık yapısı ile ilgili hipotezlerin 

test edilebileceği bir zemin sağlamak) ve (b) bazı yoğunluk ölçeklerine bağlı olarak karşılaştıran bir 

algoritma ortaya çıkarır. T-MITOCAR, doğal dilde sözdizimi ve semantiklere bağlılığa dayanır ve 

bilgiyi metin kaynağından sunmak için deneysel çalışma yöntemleri olarak metnin bütünsel özelliğini 

kullanır (Pirnay-Dumer, Infantheler ve Spector, 2008).  

SMD metodolojisi (Ifenthaler, 2006) girdi olarak grafiksel temsilleri nedensel diyagramlar 

(örneğin DEEP) ya da ilişki ağları (örneğin MITOCAR) şeklinde alır ve zihinsel model gelişimi ve 

öğrenme gidişatının analizi amacıyla benzerlik metriği oluşturur. SMD ve T-MITOCAR grafik teorisi 

(Bollobàs, 1998; Tutte, 2001), dizi teorisi (Jech, 2007), model teorisi (Rothmaler, 2000) ve benzerlik 

dağılım ölçümleri (Kruskal, 1964; Tversky, 1977) gibi temellere dayanan analiz ve karşılaştırma 

işlevlerini birleştirir (Pirnay-Dumer, Infantheler ve Spector, 2008). 
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2. UYGULAMA 

HIMATT araç seti uygulaması birçok farklı araştırma sorusunu kapsamaktadır. Basit olarak, 

HIMATT kullanarak, durumu ve değişikliği göstermek, kavram haritasının metodolojik sınırları 

içerisinde analiz ve karşılaştırma yapmak, ağ içerisindeki birçok farklı yazı kaynağını incelemek 

mümkündür. HIMATT’in içindeki araçlar, birbirlerine bağlı öğrenme dizisinin ölçümü (Ifenthaler & 

Seel, 2005; Pirnay-Dummer, Ifenthaler, & Spector, 2008), kavramsal öğrenme stratejileri ve zeka 

becerileri (Ifenthaler, Pirnay-Dummer, & Seel, 2007), sayısal kıyaslama uzmanlığı araştırması 

(Pirnay-Dummer, 2006), kavramsal okuma (Pirnay-Dummer, Ifenthaler, & Spector, 2008), ihtiyaç 

analizi (Pirnay-Dummer & Nußbickel, 2008), ve organizasyonlardaki bilgi yönetimi (Pirnay-Dummer 

& Lachner, 2008) alanlarında başarı ile kullanılmıştır. HIMATT’daki araç setleri, araştırmacıların 

bütün bu çalışma alanlarında kullanımına uygundur. Ayrıca, değerlendirme ve analiz araçlarının 

karışımları sayesinde diğer alanlarda olduğu gibi Matematik alanında da çalışmalar yapmak 

mümkündür.  

Karmaşık konularda öğrenme gelişimini ölçmek zordur. Teklif edilen bu çalışmada Problem 

Temelli Öğrenme yaklaşımı kullanılacaktır. Problem Temelli Öğrenme yöntemi karmaşık konuların 

öğreniminde, örneğin bir matematik teoreminin ispatını yapmakta veya bir finansal problemin 

çözümünü anlamakta kullanılabilir; ancak bu karmaşık konuların ne kadar derinlemesine öğrenildiğini 

ölçmeye yarayan güvenilir bir metodoloji bulmak çok zordur (Spector & Koszalka, 2004). Bu yüzden, 

Problem Temelli Öğrenme alanında birçok eğitim yatırımı yapılmıştır. Eğitim ve öğretim teknolojileri 

araştırmacılarına göre, Problem Temelli Öğrenme yöntemi, yeni eğitim modelleri ve teknolojinin 

eğitimde kullanılması, öğretimi desteklemektedir (Alper, 2003; Erdem, 2006; Uslu, 2006); ancak bu 

desteğin öğrenime ne kadar katkısının olduğu tam olarak ispatlanabilmiş değildir (Grotzer & Perkins, 

2000; Kulik, 1994; Sivin-Kachala & Bialo, 2000). Çalışmanın hedefi, problem çözme stratejilerini 

değerlendirmek ve karmaşık alanlarda öğrenmenin nasıl geliştiğini araştırabilmektir.  

Sunulan bu araştırmada öğrencilerin bir problemin içeriği hakkındaki bilgisi ve bu bilgiyi nasıl 

sunduğu incelenip, konu uzmanının bilgi sunumu ve problem çözümü ile karşılaştırılarak 

değerlendirme yapılacaktır. Bu değerlendirme sonucunda öğrencilerin karmaşık problem çözme 

yeteneklerinin geliştirilmesi ve alan bilgilerinin arttırılabilmesi için gerekli olan unsurlar 

araştırılabilinecektir.  
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ÖZET 

Belirli bir amacı veya işlevi yerine getirmek üzere etkileşim ve eşgüdüm içerisinde olan 

parçalar bütünü olarak ifade edilen bilgi teknolojilerinden arzu edilen fayda, bu sistemlerin etkin 

kullanımı ile söz konusudur. Her alanda yoğun olarak kullanılan bilgi teknolojilerinin özellikle eğitim 

sürecinde kullanımı kişisel gelişim ve bireyin eğitim sonrası çalışma yaşamına hazırlanması açısından 

önemlidir. Bu çalışmanın amacı, bilgi teknolojileri ile öğrenme ortamı arasındaki ilişkiyi incelemektir. 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Seyahat 

İşletmeciliği Bölümü Biletleme dersi alan öğrencilerin tamamına yönelik olarak yarı-yapılandırılmış 

görüşme tekniği kullanılarak yapılan çalışmanın sonucunda, öğrenme ortamının teknolojik ve fiziki 

olarak yeterli olmasının bilgisayar destekli eğitim-öğretim alan öğrencilerin öğrenmesinde etkili 

olduğuna ulaşılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Bilgi Teknolojileri, Öğrenme Ortamı, Biletleme ve Rezervasyon 

Yazılımları. 

 

ABSTRACT 

Information technologies are expressed as the whole of parts that interact and coordinate to 

fulfill a specific aim or function. It is possible to benefit from information technologies only through 

the efficient use of these systems. The use of information technologies, which are intensively used in 

every field, particularly in the education process is of importance for personal development and for an 
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individual’s preparation for the working life after education. The aim of this study is to investigate the 

relationship between information technologies and learning medium. As a result of the study, which 

was performed using a semi-structured interviewing technique for all students receiving Ticketing 

course at the Department of Travel Management at the School of Tourism and Hotel Management at 

Çanakkale Onsekiz Mart University, it was concluded that the technological and physical adequacy of 

a learning medium was influential on the learning of students who received computer-aided education-

instruction.  

   Key words: Information Technologies, Learning Medium, Ticketing and Reservation Software 

GİRİŞ 

21. yüzyıl dünyasında bilginin üretim sürecinde ön plana çıkması “Bilgi Çağı” olarak 

adlandırılan yeni bir dönemin başlamasıyla, bilginin üretilmesi, işlenmesi, saklanması, iletilmesi ve 

özellikle her geçen gün kendini katlayarak ilerlemesi bilgi teknolojileri adında yeni bir alanı zorunlu 

kılmıştır. Bireylerin yaşamlarında önemli bir etkiye sahip olan bilgi teknolojilerinin eğitim sürecine 

adapte edilmesi kaçınılmaz bir sonuç olmuştur. Bu süreçte bilgi teknolojilerinin; toplum, okul, 

öğretmenler ve öğrenciler arasındaki işbirliğini geliştirdiği, eğitimin niteliğini artırma bağlamında 

öğrenme ortamlarını eğitsel yazılımlar, elektronik referanslar, uygulama yazılımları ve eğitsel 

oyunlarla desteklemede etkili olduğu görülmektedir.  

Son yıllarda bilim ve teknolojideki hızlı değişim ve gelişmeler iletişim ve bilgi teknolojilerini 

de önemli ölçüde etkilemektedir. Hızla yayılan yenilikler yaşamın tüm boyutlarında hissedilmektedir. 

Bu değişim ve gelişme bilginin üretilmesini, yayılmasını, paylaşılmasını ve kullanılmasını 

hızlandırmış, bilgi, toplum yaşamında, kamu hizmetlerinde ve ekonomide olduğu kadar, eğitimde de 

en temel unsur haline gelmiştir. Bilgi teknolojilerinin eğitime dahil edilmesinde, öğrencilere eğitim 

hayatları boyunca her türlü gelişmiş bilgi teknolojisi araçlarına (bilgi kaynaklarına) ulaşma olanağı 

sağlama; doğru zamanda ve yerde, doğru bilgi teknolojisi aracını kullanma yeteneğini kazandırma; 

bilgi teknolojisi araçları ile bilgiye ulaşma, problem çözme, bilginin işlenmesi ve sunulması 

becerilerini kazandırma; öğrenciyi pasif öğrenme ortamlarından kurtararak, kendi kendine aktif bir 

şekilde öğrenme yeteneği kazanmasını sağlama; öğrencilerin öğrenme süreçlerinde yardımcı araçlar 

olarak, internet, yazılımlar gibi araçları kullanmalarını sağlama; öğretmenlerin ders planlarını 

hazırlama, derslerini uygulama, ölçme-değerlendirme araçlarını geliştirme, not verme, eğitsel 

materyallerini hazırlama ve kendilerini geliştirme amaçlanmaktadır 

(http://zonguldak.meb.gov.tr/ust/projeler/bilgitek.htm, 22.01.2010).  
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Bilgi Teknolojisi ve Öğrenme İlişkisi 

Bilginin ana özelliği elle tutulamaz, gözle görülemez, herhangi bir yöntemle ölçülemez 

olmasıdır. Bu yüzden bu tür bilgi (knowledge) iletilmek üzere açıklanmalı, tanımlanmalı ve fiziksel 

bir yöntem, işaret, sinyal, metin veya mesaj olarak temsil edilmelidir. Böyle bir açıklama, tanımlama 

ya da simgeleme “nesne olarak bilgi” tanımına girmektedir. Nesne olarak bilgiyi işleyerek yeni 

formlarda nesne olarak bilgi elde etmek “bilgi işleme” (information processing) olarak 

tanımlanmaktadır. Bilgi işleme için kullanılan araçlar ise bilgi teknolojisi olarak adlandırılmaktadır 

(Buckland, 1991: 3–4; Tonta, 2001). Teknolojideki hızlı ilerleme bilgi teknolojisi kavramına bilişim 

teknolojisi kavramını da kazandırmıştır. Bilişim teknolojilerini bir bilginin toplanmasını, bu bilginin 

işlenmesini, saklanmasını ve gerektiğinde herhangi bir yere iletilmesi ya da herhangi bir yerden bu 

bilgiye erişilmesini bugün için elektronik, optik vb. tekniklerle otomatik olarak sağlayan teknolojiler 

bütünü olarak tanımlamak mümkündür (Akın, 1998: 240).  

Bilgisayarların insan hayatında kaçınılmaz bir unsur haline gelmesi ile eğitim-öğretim 

ortamlarında kullanılması da zorunluluk haline gelmiştir. Bilgisayarların sahip olduğu karmaşık yapı 

eğitim-öğretim ortamlarında kullanılan diğer eğitim teknolojilerinden daha çok özelliği bir arada 

toplamasını sağlamıştır (Yılmaz ve Horzum, 2005: 110). Öğretimde verimli olmada, eğitim-öğretim 

sürecinin en can alıcı noktalarından biridir. Öğrencilerin kendilerine aktarılmaya çalışılan bilgi ve 

davranışların olabildiğince fazlasını kavramaları ve özümsemeleri öğretimin verimini tanımlamaktadır. 

Aynı zamanda daha çok sayıda bireye daha kısa sürede daha fazla bilginin kalıcı şekilde aktarılması da 

bu tanıma girmektedir (Arıcı ve Dalkılıç, 2006: 421). 

Eğitimdeki gelişmelerde, bilgi teknolojilerinin eğitime adaptasyonu kaçınılmaz kılmıştır. Bilgi 

teknolojileri eğitim alanında birçok yenilikler getirmiştir. Öğrencilerin öğrenmelerine ve öğreticilerin 

öğretmelerine yeni bakış açıları kazandırmıştır. Öğrencilerin eğitim sürecinde daha aktif rol almalarını 

sağlamıştır (Anderson ve Reed, 1998). Fakat Adams ve Jansen 

(http://jimjansen.tripod.com/academic/p ubssite97/site97.pdf)’in belirttiği gibi teknoloji eğitim 

problemleri için her derde deva olarak ifade edilecek bir çözüm değildir. Ancak uygun öğrenme 

ortamlarında uygulanabilir öğrenme modelleri ile birleştirildiği zaman eğitimin kalitesini 

pekiştirmektedir.  

Öğrenme ortamı, öğrenmeyi sağlayacak öğretim yaklaşımının seçilmesini, buna uygun 

öğretim çevrelerinin tasarlanarak planlanan etkinliklerin yürütülmesini ve ilgili sürecin 

değerlendirilmesini içine alan oldukça yeni bir kavramdır (Keser ve Akdeniz, 

www.fedu.metu.edu.tr/ufbmek-5/b_kitabi/PDF/Fizik/Bildiri/t122DD.pdf). Öğrenmede verim ve 

öğrenme ortamı arasında ki ilişki günümüzde bilgi teknolojilerinin işe koşulmasıyla farklı bir anlam 

kazanmaktadır. Bilgi ve İletişim teknolojilerinin kullanıldığı öğrenme ortamlarında öğrenci başarısının 
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arttığı ve öğrencilerde üst düzey düşünme becerilerinin geliştiği yine yapılan araştırmalarda 

belirlenmiştir (Boshuizen ve Wopereis, 2003; Harun, 2001; Naidu, Cunnington ve Jasen, 2002). 

 Apple, Macintosh ve Windows gibi, nesne yönelimli işletim sistemleri tasarımlarıyla, klasik 

davranışçı öğrenme kuramının etkin öğrenme ortamları tasarımında yetersiz kaldığı ve bilgisayar 

ekranında sayfa çevirerek ders işlemenin öğrenme için yeterli olmadığı anlaşılmış olup alternatif 

ortamlar geliştirilmektir. Etkili öğrenme, öğrencinin bilişsel olarak etkin kılan ortamlara bağlı olup 

tasarlanacak ortamın, öğrenciyi gerekli etkinlikleri yapmaya zorlamasını gerektirir (Jonassen, 1999;  

Erkunt ve Akpınar, 2002).  

Teoh ve Neo (2007)’nun çalışmasına göre de eğitim ortamında multimedyanın (bilgi 

teknolojileri) kullanılmasının eğitim çıktıları üzerinde olumlu etkiye sahip olduğu görülmektedir. 

Multimedya ve etkileşimli öğrenmenin öğrenciler için ilgi çekici olduğu belirtilmekte ve aynı zamanda 

öğrencilerin bu öğrenme metodunun faydalı ve uygun olduğunu belirtmektedirler. Ayrıca öğrenciler 

öğrenme sürecine aktif olarak katılabilmektedirler. 

Bilgisayarlar, diğer teknolojik araçlarla bütünleşik olarak birebir öğretim ortamı sağlayabilme 

ve bilginin kalıcı şekilde aktarılmasında etkili olma özellikleri nedeniyle öğrenme-öğretme aracı 

olarak kullanılmaktadır. Literatürde Bilgisayar Destekli Öğretim olarak tanımlanan bu öğretim 

biçiminin öğrenme-öğretme sürecine sağlayacağı faydalar pek çok araştırma ve geliştirilen eğitim 

yazılımı uygulamaları ile kanıtlanmaya çalışılmıştır (Arıcı ve Dalkılıç, 2006: 422). Bilgisayar destekli 

öğrenme metodu öğrenme ortamında bilgisayar kullanımını sağlayarak öğrenme sürecinin etkililiğini 

ve öğrenci motivasyonunu arttırmaktadır. Öğrenci ve eğiticiler için öğrenme ve öğretme sürecine ivme 

kazandırmakta ve bilgisayar teknolojisi ile aktif öğrenmeyi birleştirmektedir (Bayrak vd., 2007). 

Ayrıca İnternetin de öğretme ve öğrenme için yeni bir ortam yarattığı görülmektedir (Cheung 

vd., 2002: 8). İnternetin örgün eğitime destek amacıyla kullanımında, öğrenciler öğrenme-öğretme 

aktivitelerinin bir kısmını internet yardımıyla gerçekleştirmektedir (Yılmaz ve Horzum, 2005: 112). 

Toprakçı (2007)’nın belirttiği gibi internet üniversite öğrencileri için en önemli öğrenme eğitim 

materyallerinden biri olarak nitelendirilebilir. İnternet destekli öğrenme, öğretim uygulamalarının, 

internet teknolojileri kullanılarak öğretme-öğrenme süreçlerine yansıtılmasıdır. İnternet destekli 

öğrenme, öğrenene ve öğretene pek çok yararlar sağlamaktadır (Owston, 1997): 

• İnternet destekli öğrenme ortamı için düzenlenen materyal anında güncellenir. 

• Zaman ve mekandan bağımsız olarak öğrenenlerin öğretmene, bilgi kaynaklarına ve diğer 

öğrenenlere ulaşmaları sağlanır. 

• Farklı öğrenme stillerine sahip öğrenenlere daha esnek öğrenme ortamı sağlar. 

• Kaynaklara erişimde maliyeti azaltır. 

• Sosyal etkileşimi ve işbirliğini artırır. 
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• Sınıfta yapılan öğretimi pekiştirir. 

• Öğrenenlerin etkin olmalarını sağlar. 

• Gerçek verilere ulaşma imkanı tanır. 

• Derin öğrenme deneyimi sağlar. 

• Öğrenenlerin düşünme becerilerini artırarak düşünmeleri ve karar vermeleri için zaman 

tanır (Örneğin tartışma grupları). 

• Bilgi kaynaklarını ayırt etme becerisi kazandırır. 

İnternet destekli yapıcı öğrenme ortamlarına göre tasarlanan etkileşimli çoklu ortamlar, 

öğrencilere gerçek hayatın tüm karmaşıklığını ve belirsizliğini keşfedebilecekleri kaynaklara 

sahiptirler (Herrington ve Oliver, 1995: 2). Hiç şüphesiz ki, bilgisayar destekli öğretiminden elde 

edilecek fayda, sadece en gelişmiş bilgisayar donanıma sahip olmaktan öte bu amaca hizmet edecek 

etkili eğitim yazılımlarının geliştirilmesiyle yakından ilişkilidir. Bilgisayar destekli öğretim sürecinin 

başarısını doğrudan etkileyen eğitim yazılımları hazırlanmasında görsel yazılım tekniklerine sıkça 

başvurulmaktadır. Çünkü bu teknikler öğrencinin bütün duyu organlarına hitap edebilme imkanı 

sağlamaktadır.(Arıcı ve Dalkılıç, 2006: 422). 

Bilgisayar Destekli Rezervasyon Sistemleri Eğitimi 

Turizm endüstrisinde bilgi teknolojilerinin maliyet azaltıcı etkileri açık biçimde bilgisayarlı 

rezervasyon sistemlerinin kullanımında ortaya çıkmaktadır. Bilgisayarlı rezervasyon sistemler, 

havayolu işletmeleri ve tüketiciler arasında seyahat acentelerinin aracılığı ile bilgi alışverişini 

sağlayan etkin bir araç olarak görülmektedir. Bilgisayarlı rezervasyon sistemlerinin kullanılması 

havayolu işletmelerinde rezervasyon maliyetlerini düşürürken verimliliği de artırmaktadır. 

Bilgisayarlı rezervasyon sistemlerinin kullanılması ile işlem zamanı azaltabildiğinden rezervasyon 

maliyetleri de düşmektedir (Yılmaz, 2005: 120). Havayolu endüstrisinde bilgi teknolojilerine bağlı 

olarak ortaya çıkan yeniliklerden bazıları şunlardır (Buhalis, 2004: 809): 

• Elektronik biletler, 

• Şeffaf ve açık fiyatlamaya izin sağlayan proaktif ve reaktif alan yönetimi, 

• Sınırsız tek kişilik yolculuk imkanı, 

• Online rezervasyon için finansal özendiriciler, 

• Açık arttırma ve online promosyonlar, 

• Güçlü müşteri ilişkileri yönetim sistemleri, 

• Online reklam. 

 

Havayollarında yaşanan gelişmeler bilgisayar destekli rezervasyon sistemlerinin de hızla 

gelişmesine ve küreselleşmesine neden olmuştur. Bunun sonucunda da daha karmaşık sistemler olan 
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Global Dağıtım Sistemleri(GDS) ortaya çıkmıştır. Şu anda dünyada kullanılmakta olan dört büyük 

sistem vardır. Bunlar; Galileo, Amadeus, Sabre, Worldspan olarak sıralanmaktadır (Sezgin, 2004: 

124–127). Türkiye’deki kullanıma bakıldığında Galileo ve Amadeus yazılımlarının pazara hakim 

olduğu ve bu iki dağıtım sisteminin kullanıldığı görülmektedir. 

Galileo: ABD, Kanada, Meksika, Japonya ve Karaib Adaları'nda Apollo adıyla kullanılan 

sistem 1971' de ABD'nin bir başka önemli havayolu şirketi olan United Airlines tarafìndan 

geliştirilmiştir. Galileo yönetim politikasına göre her ülkede anlaşılan ulusal bir dağıtım kanalı vardır. 

Halen 45 ulusal dağıtım kanalı temsil ettikleri ülkede Galileo lininlerini pazarlamaktadırlar. Türkiye'de 

Galileo'nun ürünlerini pazarlayan ulusal dağıtım kanalı THY'dir.  

 Amadeus: 1987'de Lufthansa, Air France, Iberia ve SAS havayolu şirketleri tarafından 

kurulan bir GDS'dir. 1990'da İngiltere pazarında büyüme amacıyla Sabre ile pazarlama ve ürün 

geliştirme konularında işbirliği yapmıştır. 1995'de ABD'Ii havayolu şirketi Continental Airlines'ten 

System One adlı CRS satın alınarak Amadeus ortaklığından ayrılan SAS havayolu şirketi yerine 

Continental Airlines, %12.4 oranında hissedar yapılmıştır Amadeus Alman ulusal CRS'si haline gelen 

Start sisteminin %10 hissesini almış ve Start'la birlikte çalışarak paket tur pazarına girmiştir. Amadeus 

günümüzde Avrupa'nın en büyük dünyanın ise üçüncü büyük pazar payına sahip global dağıtım 

sistemidir. 

Uzmanlık ve sertifika gerektiren rezervasyon biletleme işlemleriyle, seyahatçilere satılan bilet 

ücreti üzerinden alınan komisyonlar özellikle perakendeci acentalar için çok önemli gelir kaynağı 

olmuştur. Bilgisayarlı merkezi rezervasyon sistemleri, seyahat acentalarına sadece uçak bileti satma 

fırsatı sunmamakta, bir seyyahın ihtiyacı konaklama, yeme-içme, araç kiralama ve tura katılma gibi, 

gereksinim duyulan ürünlerin birçoğunun rezervasyonunu ve satışını bir komisyon karşılığı yapma 

fırsatını sunmaktadır. Çok çeşitli veri ve gelir fırsatı sunan Amadeus ve Galileo yazılımlarının, bu 

fırsatların yanı sıra sadece belgelendirdikleri kişilerin yazılımları kullanmasına izin vermesi, seyahat 

acentalarının bu yazılımları bilen ve kullanan belgeli kişilere olan talebini de artırmıştır. 

 Biletleme dersi ile öncelikle, seyahat işletmeciliği bölümü öğrencilerinin, küresel dağıtım 

sistemleri ve işleyişleri hakkında bilgi edinmeleri amaçlanmaktadır. Öğrencilerin,  Amadeus ve 

Galileo bilgisayarlı rezervasyon sistemlerini etkin kullanmaları ve seyahat endüstrisinin kalifiye 

işgücü gereksinimini karşılamaları da biletleme dersinin temel amaçlarındandır. Derslerde bilgisayar 

ortamında eğitim ve öğretim yapılmakta ve iki dönemlik derslerdeki başarılarına göre öğrenciler, ilgili 

yazılımların Türkiye temsilcilikleri ile yapılan anlaşmalar kapsamında kullanıcı sertifikası alabilmek 

için online uygulama sınavına girmektedirler. Yetkililerce yapılan sınavda başarılı olanlara kullanıcı 

belgesi verilmektedir. Kullanıcı belgesi olan öğrencilerin seyahat acentalarının biletleme 

departmanlarında istihdam edilmelerinin önü açılmaktadır. 
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Öğrencilerin biletleme derslerinde sektörde kullanılan bilgi teknolojilerini öğrenme ve 

uygulama şansı bulmaları çok önemlidir. Bilgi teknolojilerinin öğretilmesinde öğrenme ortamları da 

önemli bir yere sahiptir. Gerekli donanımlara ve yazılımlara sahip olmayan ortamlarda eğitimin 

amacına ulaşması çok zordur. Bu bağlamda, araştırma iki farklı ortamda iki farklı dersi alan aynı 

öğrencilere uygulandığı için, öğrenme ortamının öğrenci üzerindeki etkisini görme imkanı olacaktır.   

YÖNTEM 

Nitel araştırma, gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi nitel veri toplama yöntemlerinin 

kullanıldığı, algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına 

yönelik nitel bir sürecin izlendiği araştırma olarak tanımlanmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2005: 19). 

Çalışma nitel araştırma modelindedir. Veri toplama aracı olarak yarı-yapılandırılmış görüşme formu 

kullanılmıştır. Yarı-yapılandırılmış görüşme tekniği görüşme sorularının önceden hazırlandığı, 

görüşme sırasında görüşülen kişilere kısmi esneklik sağlayarak soruların yeniden düzenlenmesine, 

tartışılmasına izin veren veri toplama aracı olarak tanımlanmaktadır (Ekiz, 2003, 62; Karasar, 2003, 

168, Yıldırım ve Şimşek, 2005, 95–96). Çalışmanın amacı, bilgi teknolojileri ve etkili öğrenme ortamı 

ile farklı yazılımlarla öğrenme arasındaki ilişkiyi karşılaştırmalı olarak ortaya koymaktır. Bu 

bağlamda, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 

Seyahat İşletmeciliği Bölümü Biletleme dersinde kullanılan Galileo ve Amadeus yazılımlarına yönelik 

bilgisayar destekli eğitim-öğretim verilen öğrencilerin görüşleri, fiziki ortamın değişmesi nedeniyle iki 

farklı dönemde belirlenmiştir. Çalışmada veri analizi tekniği olarak içerik analizi tekniği ve betimsel 

nitelikli sonuçlar için betimsel istatistiki yöntemler kullanılmıştır. İçerik analizinde veriler iki 

araştırmacı tarafından çözümlenmiştir. Ayrıca sonuçlar 7 öğrenci ile değerlendirilerek güvenirliği 

sağlanmıştır. Çalışmanın örneklemini, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği ve 

Otelcilik Yüksekokulu Seyahat İşletmeciliği Bölümü’nde Biletleme dersi alan öğrenciler 

oluşturmaktadır.  İlk çalışmada 43 ikinci sınıf, 20 üçüncü sınıf öğrencisi olmak üzere toplam 63 

öğrenci ile görüşme yapılmıştır. Bu öğrencilerin 20’si bay, 43’ü bayan öğrencidir. İkinci çalışmada 

ise, 31’i üçüncü sınıf, 21’i dördüncü sınıf öğrencisi olmak üzere toplam 52 öğrenci ile görüşme 

yapılmıştır. Öğrencilerin 18’si bay, 34’ü bayan öğrencidir. 

BULGULAR 

Çalışmanın ilk bölümü, 2007-2008 eğitim öğretim döneminde gerçekleştirilmiş ve araştırma 

sonuçları III. Balıkesir Ulusal Turizm kongresinde sunulmuştur. İlk çalışma yapıldığında; Galileo 

programı simülasyon, Amadeus ise online olarak ikinci sınıflarda güz ve bahar döneminde 

öğretilmekteydi. Programlar iki farklı laboratuarda kullanılmaktaydı. Galileo yazılımının öğretildiği 

laboratuarda her öğrenci bilgisayar kullanabilmekteyken, Amadeus yazılımının öğretildiği 

laboratuarda ise bir bilgisayarı iki öğrenci kullanmaktaydı. Ayrıca Galileo laboratuarı projeksiyon 

cihazı ve projeksiyon perdesine sahipti. İkinci çalışma yapılırken ise, ilk çalışmanın sonuçlarına göre 
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eğitim-öğretim sürecinde değişiklikler yapılmıştır. Galileo ikinci sınıfta, Amadeus ise üçüncü sınıfta 

güz ve bahar yarıyılı olmak üzere iki dönem olarak öğretilmektedir. Her iki yazılımın dersleri aynı 

laboratuarda yapılmaktadır. Galileo simülasyon olarak, Amadeus ise on-line olarak öğretilmektedir.  

Galileo yazılımının öğretildiği laboratuarda her öğrenci bilgisayar kullanabilmekteyken, Amadeus 

yazılımının öğretildiği laboratuarda ise programın yüklü olduğu 25 bilgisayar kullanılmaktadır. 

Amadeus Türkiye şirketiyle yapılan sözleşmede yazılımın yüklü olabileceği bilgisayar sayısının 

sınırlandırılması nedeniyle derste kullanılabilen bilgisayar sayısı kısıtlıdır.  

Öğrencilerin düşüncelerinin belirlenmesi için 13 sorudan oluşan görüşme formu soruları 

öğrenme ortamı, yazılım ve bilgisayarların etkinliği ile öğrenim süreci başlıkları altında 

değerlendirilmiştir. İki çalışmada elde edilen veriler iki yazılım için ayrı ayrı tablolarda verilmiştir. 

Galileo yazılımı için her iki çalışmada elde edilen veriler Tablo 1’deki gibidir. 

Öğrenme ortamı başlığı altında bulunan 1, 2 ve 4. soruların değerlendirilmesi sonucunda; her 

iki çalışmada da Galileo laboratuarında bulunan bilgisayarların sayıca yeterli, kullanılabilir ve sınıf 

düzeninde yerleşiminin etkili öğrenmeyi sağlayacak şekilde olduğu belirtilmiştir. Yazılım ve 

bilgisayarların etkinliği başlığı altındaki 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11 ve 12. sorulara verilen cevaplara göre; 

bilgisayarlar açısından Galileo yazılımı için her iki çalışmada da bilgisayarların donanım açısından 

dersin ihtiyacını karşıladığı, dersin hedefleri ile tutarlı, kullanımı kolay ve ders için istek uyandırdığı 

yönündedir.  

Tablo 1. Galileo Görüşme Formu Sonuçları 

 MADDELER 
GALILEO (2007-2008) GALILEO (2009-2010) 

Olumlu Kararsız Olumsuz Olumlu Kararsız Olumsuz 

1. Laboratuarda yeterli 
sayıda bilgisayar vardır. 48 3 12 38 3 11 

2. Laboratuarda ki 
bilgisayarlar kullanılabilir 
durumdadır. 

 

44 9 10 41 11 0 

3. Bilgisayarlar donanım 
açısından dersin 
ihtiyaçlarını 
karşılayabilmektedir. 

44 14 5 43 6 3 

4. Bilgisayarların sınıf 
düzeninde yerleşimi daha 
etkili bir öğrenme ortamı 
sağlayacak düzeydedir. 

35 17 10 29 14 9 
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5. Yazılım, dersin 
hedefleri ile tutarlıdır. 

 
46 10 2 38 9 5 

6. Yazılım kullanımı beni 
zorlamaktadır. 

 
8 13 39 10 6 36 

7. Öğretim süresi, yazılımı 
etkin kullanım becerisi 
kazanmaya yeterlidir. 

30 17 15 27 15 10 

8. Yazılım derse karşı 
istek uyandırmaktadır. 

 
38 20 4 23 16 13 

9. Yazılım, dersin hedef 
ve amaçlarına 
ulaşılmasında yeterlidir. 

44 13 5 26 18 8 

10. Yazılımın kodlarını 
karıştırıyorum. 

 
32 16 14 23 4 25 

11. Yazılımın on-line 
olarak öğretilmesi 
gerektiğini düşünüyorum. 

52 4 7 40 10 2 

12. Yazılımın simülasyon 
olarak öğretilmesi 
gerektiğini düşünüyorum. 

25 9 29 9 11 32 

13. Öğretim sürecinde 
bilgisayar haricinde 
öğretim materyalleri 
kullanılmaktadır. 

35 12 15 39 5 8 

 

 Her iki çalışmada da Galileo yazılımının dersin hedeflerine ulaşılmasında yeterli olduğu ve 

kullanımında ciddi zorlanmalar olmadığı düşünülürken, ikinci çalışma da yazılımın kodlarının daha az 

karıştırıldığı belirtilmiştir. Öğrencilerin büyük bir kısmı, yazılımın online olarak öğretilmesi gerektiği 

konusunda hem fikirken, yazılımın simülasyon olarak öğretilmesi gerektiğini düşünenlerin sayısı ilk 

çalışmada daha fazladır. 

Öğrenim süreci başlığı altındaki 7. ve 13. sorulardan elde edilen verilerin değerlendirilmesi 

sonucunda, Galileo yazılımı için her iki çalışmada da öğretim süresi yeterli bulunurken, öğretim 

sürecinde, bilgisayar dışında öğretim materyallerinin kullanıldığını düşünenlerin sayısı çoğunluktadır. 

Amadeus yazılımı için her iki çalışmada elde edilen veriler Tablo 2’deki gibidir. 
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Tablo 2. Amadeus Görüşme Formu Sonuçları 

 MADDELER 
AMADEUS (2007-2008) AMADEUS (2009-2010) 

Olumlu Kararsız Olumsuz Olumlu Kararsız Olumsuz 

1. Laboratuarda yeterli sayıda 
bilgisayar vardır. 1 3 59 31 4 17 

2. Laboratuarda ki bilgisayarlar 
kullanılabilir durumdadır. 

 
5 18 40 40 12 0 

3. Bilgisayarlar donanım 
açısından dersin ihtiyaçlarını 
karşılayabilmektedir. 

15 16 32 43 3 6 

4. Bilgisayarların sınıf 
düzeninde yerleşimi daha etkili 
bir öğrenme ortamı sağlayacak 
düzeydedir. 

10 23 28 30 11 11 

5. Yazılım, dersin hedefleri ile 
tutarlıdır. 

 
36 17 6 45 5 2 

6. Yazılım kullanımı beni 
zorlamaktadır. 

 
9 11 37 9 9 34 

7. Öğretim süresi, yazılımı 
etkin kullanım becerisi 
kazanmaya yeterlidir. 

14 18 30 26 14 12 

8. Yazılım derse karşı istek 
uyandırmaktadır. 

 
31 20 12 34 13 5 

9. Yazılım, dersin hedef ve 
amaçlarına ulaşılmasında 
yeterlidir. 

26 21 14 35 14 3 

10. Yazılımın kodlarını 
karıştırıyorum. 

 
35 21 7 23 6 23 

11. Yazılımın on-line olarak 
öğretilmesi gerektiğini 
düşünüyorum. 

55 5 3 41 9 2 

12. Yazılımın simülasyon 
olarak öğretilmesi gerektiğini 

24 11 28 10 9 33 
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düşünüyorum. 

13. Öğretim sürecinde 
bilgisayar haricinde öğretim 
materyalleri kullanılmaktadır. 

16 9 36 40 4 8 

Öğrenme ortamı başlığı altında bulunan 1, 2 ve 4. soruların değerlendirilmesi sonucunda; ilk 

çalışmada Amadeus laboratuarında bilgisayarların sayıca ve kullanılabilirlik açısından yetersiz olduğu 

konusunda kesin ifadeler varken, bilgisayarların yerleşiminin etkili öğrenmeyi sağlaması açısından 

hayır cevabı fazla olmasına rağmen, sayıya ve kullanılabilirliğe göre yetersizlik vurgusu daha azdır. 

Yeni düzenlemeler yapıldıktan sonra yapılan ikinci çalışmada ise bilgisayarların sayıca ve 

kullanılabilirlik açısından yeterli olduğu, bilgisayarların sınıf düzeninde yerleşiminin daha etkili bir 

öğrenme ortamı sağlayacak düzeyde olduğu belirtilmiştir. 

Yazılım ve bilgisayarların etkinliği başlığı altındaki 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11 ve 12. sorulara verilen 

cevaplara göre; ilk çalışmada Amadeus laboratuarındaki bilgisayarlar donanım açısından yeterli 

görülmemektedir. İkinci çalışmada ise bilgisayarların donanım açısından yeterli olduğu belirtilmiştir. 

Her iki çalışmada da öğrencilere göre; yazılım dersin hedefleri ile tutarlı,  kullanımı kolay ve ders için 

istek uyandırmaktadır.  

 İlk çalışmada yazılımın dersin hedeflerine ulaşılmasında yeterli olduğu ve kullanımında ciddi 

zorlanmalar olmadığı düşünülürken, yazılımın kodları karıştırılmaktadır. Öğrencilerin büyük bir kısmı, 

her iki yazılımın da online olarak öğretilmesi gerektiği konusunda hem fikirdirler. Ancak, yazılımların 

simülasyon olarak öğretilmesi gerektiğini düşünenlerin sayısı da az değildir. İkinci çalışmada ise 

dersin hedeflerine ulaşılmasında yeterli olduğu ve kullanımında ciddi zorlanmalar olmadığı 

düşünülürken, yazılımın kodlarının daha az karıştırıldığı belirtilmiştir. Yazılımın simülasyon olarak 

öğretilmesi gerektiğini düşünenlerin sayısında da bir azalma bulunmaktadır.  

Öğrenim süreci başlığı altındaki 7. ve 13. sorulardan elde edilen verilerin değerlendirilmesi 

sonucunda, ilk çalışmada Amadeus için süre yeterli bulunmamaktadır. Yazılımın öğretim süresi 

konusunda ikinci çalışmada ilk çalışmaya göre daha olumlu yanıtlar verilmiştir. Yazılımın diğer 

yazılımdan bağımsız olarak farklı sınıfta güz ve bahar dönemi olarak öğretilmesi bu eğilimde etkili 

olmuştur. Öğretim sürecinde, ilk çalışmada bilgisayar dışında öğretim materyallerinin kullanılmadığını 

ifade edenlerin sayısı çoğunluktayken, projeksiyon cihazı ve perdesi olan yeni laboratuarın 

kullanılmasıyla bu sayı azalmıştır.  

Her iki çalışmada da öğrencilerin, tek başına bilgisayar kullanılması ve her iki yazılım 

programının online versiyonlarının da öğretimde kullanılabilir olması konusunda duyarlı oldukları 

görülmektedir. Laboratuarların yazılımlara uygun yeterli bilgi teknolojisine sahip olması ve 

laboratuarlarda öğrenmeyi kolaylaştırıcı materyallerin bulunması konularında duyarlı olunduğu, ilk 
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çalışmanın ortamında yapılan yeni düzenlemelerin öğrencilerin görüşlerini de olumlu yönde etkilediği 

görülmüştür. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Galileo ve Amadeus yazılımlarının öğretildiği Biletleme dersi kapsamında bilgi 

teknolojileriyle öğrenme ortamı arasındaki ilişkinin araştırıldığı ilk çalışmadan elde edilen verilere 

göre dikkat çeken sonuçlar şunlardır: Laboratuarların sahip oldukları bilgi teknolojilerinin ve öğrenme 

ortamlarının, öğrenci algısı üzerinde belirleyici rol oynadığı anlaşılmıştır. Öğrenciler, öğrenme 

süresini Galileo yazılımı için yeterli bulurken Amadeus yazılımı için yetersiz bulmaktadır. Online 

sistemden kaynaklanan sorunlar ve sisteme online bağlanmayı sağlayan sertifikalı bilgisayar sayısının 

kısıtlı olması bu tespitin ana nedenlerindendir. Kodların karıştırılması da öğrenciler tarafından ortaya 

konulan başka bir sorundur.  Kodların benzer olmasının yanı sıra iki yazılımın da aynı dönemde 

olması ve öğrencinin her iki yazılımı da ilk defa öğreniyor olması, bu sorunun ana nedenidir. Her iki 

yazılımın da seyahat sektöründe geçerliliği olan sertifika alma imkanı sunması, öğrencilerde derse 

karşı istek uyandırmaktadır. 

İlk çalışmanın sonuçlarına göre; Galileo ve Amadeus yazılımlarının öğretildiği Biletleme dersi 

yeniden gözden geçirilerek 2007–2008 eğitim-öğretim yılından itibaren, simülasyon versiyonu 

kullanılan Galileo yazılımının ikinci sınıfta iki dönem, online Amadeus yazılımının ise üçüncü sınıfta  

öğretilmesine karar verilmiştir.Fiziki ve teknik olarak yeterli olan yeni bir laboratuarda ilgili yazılım 

programlarının öğretimi başlamıştır. Amadeus için sisteme online bağlanmayı sağlayan sertifikalı 

bilgisayar sayısı da arttırılmıştır.  

 İkinci çalışmada da ilk çalışmada kullanılan görüşme formu kullanılarak yapılan 

değişikliklerin öğrencilerin algılarındaki yansımaları karşılaştırma yapılarak açıklanmaya çalışılmıştır. 

İkinci çalışmadan elde edilen bulgulara göre; Galileo yazılımı için ilk çalışmaya paralel olumlu 

görüşler bulunmaktadır. İlk çalışmada olumsuz ifadelerin çoğunlukta olduğu Amadeus yazılımı için 

yapılan düzenlemelerin, öğrencilerin görüşlerinde olumlu yönde etkiler oluşturduğu görülmüştür.  

Ayrıca, her iki yazılımın eğitim merkezlerinde yapılan sınavlarda Galileo sertifikası alabilen öğrenci 

sayısı, Amadeus sertifikası alanlara göre daha fazlayken, sayı ve nitelik açısından yeterli bilgi 

teknolojisine sahip öğrenme ortamının oluşturulmasıyla başarı oranının da arttığı görülmüştür.  

Sadece bir yüksekokulda yapılan bu çalışmanın genelleştirilmesi söz konusu değildir. 

Çalışmanın biletleme dersi verilen diğer okullarda da yapılarak, diğer okulların da konuya bakış 

açısının belirlenmesi önemlidir. Ayrıca, okulların her iki yazılımın eğitim merkezlerindeki sınavlarda 

elde ettiği başarı ile sahip oldukları bilgi teknolojisi ve öğrenme ortamları arasındaki ilişki 

araştırılabilir.  

 



II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi  317  
 

II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongre Kitabı 

KAYNAKÇA 

Adams, W. J. ve Jansen, B. J.. Information Technology and the Classroom of the Future. 

httpjimjansen.tripod. comacademicpubssite97 site97.pdf, Erişim Tarihi: 06.12.2009. 

Akın, H. B. (1998). Bilişim Teknolojilerinin Evrimi ve Bilişim Teknolojilerinin Çağdaş İşletmelerde 

Stratejik Yönetim Üzerindeki Etkileri, Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi, 8/1. 

Anderson, D. K. ve Reed, W. M. (1998). The Effects of Internet Instruction, Prior Computer 

Experience, and Learning Style on Teachers' Internet Attitudes and Knowledge. Journal of 

Educational Computing Research, 19 (3): 227-46. 

Arıcı, N. ve Dalkılıç, E. (2006). Animasyonların Bilgisayar Destekli Öğretime Katkısı: Bir Uygulama 

Örneği, Kastamonu Eğitim Dergisi, 14: 2 (421–430). 

Bayrak, B.; Kanlı, U. ve Kandil İngeç, Ş. (2007). To Compare The Effects of Computer Based 

Learnıng and The Laboratory Based Learnıng on Students’ Achıevement Regardıng Electrıc 

Cırcuıts, The Turkish Online Journal of Educational Technology, TOJET, 6 (1). 

Boshuizen, H. P. A. ve Wopereis, I. G. J. H. (2003). Pedagogy of Training in Information and 

Communications Technology for Teachers and Beyond. Technology, Pedagogy and 

Education, 12(1): 149–159. 

Buckland, M. (1991). Information and Information Systems, Praeger, New York.  

Buhalis, D. (2004). eAirlines: Strategic And Tactical Use Of ICTs In The Airline Industry, 

Information Management, 41: 805–825.  

Ekiz, D. (2003). Eğitimde Araştırma Yöntem ve Metodlarına Giriş, Anı Yayıncılık, Ankara. 

Erkunt. H. ve Akpınar, Y. (2002). Internet Tabanlı ve Internet Destekli Eğitim: Kurumsal Bir Eğitim 

Yönetim Sistemi Örneği. Açık ve Uzaktan Eğitim Sempozyumu Bildiriler Kitabı, , 23-25 Mayıs 

2002, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.  

Herrington, J. ve Olıver, R. (1995). Critical Characteristics of Situated Learning: Implications for The 

İnstructional Design of Multimedia, http://www.ascilite.org.au/conferences/melbourne95/s 

mtu/papers/herrington.pdf, Erişim Tarihi: 05.01.2010. 

Jonassen, D. (1999). Computers as Mindtools for Engaging Critical Thinking and Representing 

Knowledge, Keynote Speech, EdTech 99 Conference, 9-11 February Singapur. 

Karasar, N. (2003). Bilimsel Araştırma Yöntemi, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara. 

Keser, Ö. F. ve Akdeniz, A.R. Bütünleştirici Öğrenme Ortamlarının Çoklu Araştırma Yaklaşımıyla 

Değerlendirilmesi, www.fedu.metu.edu.tr/ufbmek-5/b_kitabi/PDF/Fizik/Bildiri/t122DD.pdf, 

Erişim Tarihi: 05.01.2008. 

Naidu, S.; Cunnington, D. ve Jasen, C. (2002). The Experince of Practitioners with Technology-

Enhanced Teaching and Learning, Educational Technology ve Society, 5(1): 23-34. 

Owston, R. D. (1997). The World Wide Web: A technology to Enhance Teaching and Learning, 

Educational Researcher, 26 (2): 27–33. 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,url,cookie,uid&an=EJ591564&db=eric&scope=site&site=ehost
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,url,cookie,uid&an=EJ591564&db=eric&scope=site&site=ehost


II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi  318  
 

II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongre Kitabı 

Sezgin, E. (2004). Bilişim Teknolojileri ve Finansal Yapılanma Sürecinde Turizm Endüstrisi ve 

Türkiye Turizmi, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir. 

Şimşek, H., Yıldırım, A. (2005): Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayıncılık, 

Ankara. 

Teoh, B. S. ve Neo, T. (2007). Interactive Multimedia Learning: Students’ Attitudes and Learning 

Impact in an Animation Course, The Turkish Online Journal of Educational Technology, 

TOJET, 6 (4). 

Tonta, Y. (2001). Bilgi Erişim Sorunu-Information Retrieval Problem, http://yunus. hacettepe. edu.tr 

/~tonta/yayinlar/tonta-hatay-bildiri.htm.Erişim Tarihi: 20.12.2009. 

Toprakçı, E. (2007).  The Profiles of The Use of The Internet for Study Purposes among University 

Students, The Turkish Online Journal of Educational Technology, TOJET, 6 (3). 

Yılmaz, B. (2005). Bilgi Teknolojilerinin Turizm İşletmeleri Faaliyetlerine Etkisi Üzerine Bir 

Araştırma, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi, 

İzmir 

Yılmaz, K. ve Horzum, B. (2005): Küreselleşme, Bilgi Toplumu ve Üniversite, Eğitim Fakültesi 

Dergisi, 6: 10.  

http://zonguldak.meb.gov.tr/ust/projeler/bilgitek.htm, 22.01.2010. 

 

 

 

 

 

  



II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi  319  
 

II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongre Kitabı 

 

 

BÖLÜM 4 

 

Fen Bilimleri Eğitimi 

  



II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi  320  
 

II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongre Kitabı 

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN FİZİĞE KARŞI TUTUMLARI: 

YENİ FİZİK ÖĞRETİM PROGRAMINA YÖNELİK BİR İNCELEME 

Mehmet Altan KURNAZ, Nevzat YİĞİTa, Güntaç BAYRAKTAR  

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü,  TRABZON 

aKaradeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, TRABZON 

ÖZET 

Yeni fizik öğretim programının cinsiyetleri farklı olan öğrencilerin fizik başarılarındaki 

farklılığını ortadan kaldırmayı ve öğrencilerin fiziğe karşı tutumlarını geliştirmeyi hedeflediği dikkat 

çekmektedir. Bu çalışmanın amacı, öğrencilerin fiziğe karşı tutumlarını sınıf ve cinsiyet değişkenleri 

açısından incelemektir. Genel tarama modelli bu araştırmanın örneklemini, 2008-2009 eğitim öğretim 

yılında Trabzon ilindeki farklı liselerde öğrenim gören toplam 841 öğrenci oluşturmaktadır. 

Güvenirlik katsayısı 0,95 olarak hesaplanan bir tutum ölçeği ile elde edilen verilerin değişkenlere göre 

analizleri SPSS programı yardımıyla α=0,05 anlamlılık düzeyinde yapılmıştır. Araştırmanın bulguları 

öğrencilerin fiziğe karşı tutumlarında sınıf değişkeni açısından anlamlı farklılıkların olduğunu ve 

farklılığın 9. sınıf öğrencilerinin tutum puanlarının yüksekliğinden ileri geldiğini göstermiştir. Cinsiyet 

değişkeni açısından ise sadece 9 ve 10. sınıf düzeylerinde farklılıkların olduğu belirlenmiştir. Özellikle 

9. sınıf öğrencilerinin fiziğe daha fazla değer verdiği ve fiziğe karşı daha pozitif bakış açısına sahip 

olduğu tespit edilirken, 11.sınıf öğrencilerinin ise fiziği davranış haline getirmeye karşı daha eğilimli 

oldukları saptanmıştır. Elde edilen bulgular, 9. sınıflarda uygulanmakta olan yeni fizik programının 

öğrencilerin fiziğe karşı tutumlarının olumlu yönde gelişmesinde etken olduğunu düşündürmektedir. 

Ayrıca kız ve erkek öğrencilerin tutum puanlarından hareketle, kız öğrencilerin sınıf seviyesi 

yükseldikçe fiziğe karşı tutumlarının azaldığı söylenebilir. Bu durumların fizik öğretmenleri, 

programcıları ve araştırmacıları tarafından dikkate alınması önerilmektedir. 

Anahtar Kelimler: Yeni Fizik Öğretim Programı, Tutum, Cinsiyet, Sınıf seviyesi 

ABSTRACT 

According to new physics curriculum, it should be highlighted that differences of physics 

achievements of students with different gender should be remedied and attitudes of students with 

regard to physics should be increased. The aim of this study is to investigate students’ attitudes 

towards physics in terms of their gender and grades. In this survey study, sample of the research was 

841 students selected from various high schools located in the province of Trabzon. The data obtained 
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from an attitude scale with 0.95 reliability coefficient was analyzed by SPSS software at the level of 

significance α=0.05. The results indicated that there was a significant differences on students’ 

attitudes towards physics in terms of grades, and this differences caused from 9th grade students’ high 

scores on the attitude scale. It was also determined that there was a significant 

differences at 9th and 10th grades students’ attitudes in point of gender. It was 

seen that while 9th grade students were given more value to physics and had a positive perspective 

towards physics, 11th grade students were found more willing to make physics behavior. It was 

thought that the findings put forth that new physics curriculum practiced currently at 9th grade effected 

students’ attitudes positively. In addition, from movement of attitude scores of male and female 

students, it was understood that when the grade level of female students got high, their attitudes towards physics reduced. It 

was suggested that the findings of this study should be taken attention by the physics teachers, physics researchers and curriculum 

developers. 

Key words: New Physics Curriculum, Attitudes, Gender, Grades 

1. GİRİŞ 

Hızla değişen yapısıyla modern yaşam insanları yeni kararlar almaya mecbur bırakırken, 

öğretim programları değişen bu yaşam koşulları doğrultusunda etkin kararlar alabilen bireyler 

yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu hedeflerin temelinde bireylerin bilgiye kolaylıkla ulaşabilmesi ve fen 

okur-yazarı olarak yetiştirilmesinin olduğu söylenebilir (Çepni, Ayas, Johnson & Turgut, 1997). 

Nitekim yenilenen fen ve teknoloji ve fizik dersi öğretim programlarında bu noktanın vurgulandığı 

dikkat çekmektedir (Çepni & Çil, 2009; MEB, 2005; 2007; 2008a; 2008b; 2009). İlköğretim 

sınıflarından itibaren aşamalı olarak güncel ve sarmal bir yapı içerisinde yeniden yapılandırılan fen ve 

teknoloji dersi öğretim programını 2008-2009 öğretim yılından itibaren uygulamaya konulan fizik 

dersi öğretim programı izlemiştir.  

Yeni fizik dersi öğretim programı incelendiğinde, önceki programlardan farklı üç temel 

değişikliğin var olduğu açıktır. Bunlar programın (I) yapısında, (II) kapsamında ve (III) öğretim 

anlayışındaki değişikliklerdir. Yapısal değişiklik fizik öğretim programının ilköğretim programı ile 

bütünlüğü ve konuların sınıflar ve diğer disiplinlerle sarmallığı şeklindedir (MEB, 2007; 2008a; 

2008b; 2009). Öğretim anlayışındaki değişiklik kavramların gerçek yaşamdan ve teknolojik 

ürünlerden yola çıkarak öğretilmesi yaklaşımıyla ilişkilidir (MEB, 2007; 2008a; 2008b; 2009). Diğer 

bir ifadeyle, kavramın sınıfta soyut bir şekilde öğretilmesi ve sonrasında gerçek yaşamla örneklenmesi 

anlayışı terk edilerek gerçek durumlardan hareketle öğretimin gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. 

Programın kapsamındaki değişiklik ise, yaklaşık 20 yıldır konuların sınıflara göre düzenlenmesi 

dışında önemli bir değişikliğe uğramayan fizik öğretim programının, fizikteki güncel değişim ve 

gelişmelerle örtüşecek şekilde bir içerik kazandırılması ile alakalıdır (MEB, 2007; 2008a; 2008b; 
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2009). Bu noktada dikkat çeken en belirgin durumlardan biri öğrencilerden artık bilgi kazanımlarının 

yanı sıra beceri kazanımlarının da edinilmesi beklentisidir. Anlaşılacağı gibi öğrencilerden beklenen 

yalnızca kavramları bilmesi değil, aynı zamanda bu kavramları yaşamları ile ilişkilendirmeleri ve bu 

kavramları kullanma becerilerini göstermeleridir. Kuşkusuz bu durum öğrencilerin fiziğe karşı ilgileri 

ile de yakından alakalıdır. Bu yaklaşım ‘bir alana ilgi duymadan o alanda başarılı olunamayacağı’ 

gerçeği dikkate alındığında anlam kazanmaktadır. Nitekim bu anlamda yeni fizik öğretim programı 

irdelendiğinde, öğrencilerin fiziğe karşı olan tutum ve değerlerinin geliştirilmesinin de hedeflendiği 

dikkat çekmektedir (MEB, 2007; 2008a; 2008b; 2009). Öğrenci tutumlarının yeni fizik öğretim 

programında yer alması gerçekte, “öğrencilerin, öğrenme süreci öncesinde edinilmiş kişisel bilgi, 

görüş, inanç, tutum ve amaçları öğrenmeyi etkiler” (MEB, 2005) düşüncesi ile yakından ilişkilidir. 

Bundan dolayı, yeni fizik öğretim programının öğrencilerin fiziğe karşı olan tutumları üzerinde 

beklenen etkileri gösterip göstermediğinin sürekli izlenmesi ve irdelenmesi daha da önemli hale 

gelmiştir. 

İlgili literatüre bakıldığında mesleki tercih, başarı, deneyim, sosyo-ekonomik durum, sosyal 

çevre, yaş, cinsiyet, öğretim faaliyetleri, labaratuar kullanımı, anne-baba eğitim durumu gibi 

değişkenlerin öğrenci tutumlarını etkileyebildiği belirtilmektedir (Akyüz, 2004; Alkan, 2006; Azar, 

Şenler & Taşkın, 2006; Çakır, Şenler & Taşkın, 2007; Uz & Eryılmaz, 1999; Ülgen, 1997). O halde 

yeni fizik dersi öğretim programının öğrencilerde beklenen gelişmeyi gösterip göstermediğinin bu 

değişkenler çerçevesinde irdelenmesi gerekmektedir. Bu anlamda yeni fizik dersi öğretim programında 

ön plana çıkarılan cinsiyet değişkeninin öğrenci tutumları üzerindeki etkileri bu çalışmanın odağını 

oluşturmaktadır. Yeni programın henüz tam anlamıyla (bir yıl boyunca) sadece 9. sınıflarda 

uygulandığı göz önüne alındığında, programın etkilerini karşılaştırmak için, sınıf seviyeleri arasında 

bir karşılaştırma yapılması da önem kazanmaktadır. 

Bu çalışmada ortaöğretim öğrencilerin fiziğe karşı tutumları araştırılmıştır. Araştırma 

çerçevesinde öğrencilerin fiziğe karşı tutumları, sınıf seviyesi ve cinsiyet değişkenleri açısından 

aşağıdaki alt problemler temelinde incelenmiştir.  

1. Cinsiyet değişkeninin öğrenci tutumları üzerinde anlamlı bir etkisi söz konusu mudur? 

2. Sınıf seviyesi değişkeninin öğrenci tutumları üzerinde anlamlı bir etkisi söz konusu 

mudur? 

2. YÖNTEM 

Çalışma kapsamında öğrencilerin fiziğe karşı var olan tutumlarının kendi koşulları içinde 

olduğu gibi belirlenmesi ve betimlenmesi amaçlandığından mevcut durumu yansıtacak genişlikte bir 

örneklem grubu oluşturulması düşünülmüştür. Bunun için çalışmanın geniş katılımlı bir yapıda 

gerçekleştirilmesi planlanmıştır. Bu anlamda çalışmanın geniş katılımlı çalışmalara olanak veren genel 
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tarama modeli çerçevesinde yürütülmesi uygun bulunmuştur. Genel tarama modeli belirlenen 

örnekleme dair genel bir yargıya varmada etkin araştırma metotlarındandır (Karasar, 2005).  

 

2.1. Örneklem 

Çalışmanın örneklemini 2008-2009 eğitim öğretim yılında Trabzon ilindeki 7 farklı okul 

türünde öğrenim gören ve fizik dersi alan tesadüfî olarak seçilmiş toplam 841 (377 kız, 464 erkek) 

öğrenci oluşturmaktadır. Bu öğrencilerin 177’si (%21) Fen Lisesi, 109’u (% 13) Anadolu Lisesi, 99’u 

(% 12) Endüstri Meslek Lisesi, 115’i (%14) Öğretmen Lisesi, 177’si (%21) Genel Lise, 73’ü (% 8,6) 

İmam Hatip Lisesi ve 91’i (% 11) Kız Meslek Lisesi öğrencisinden oluşmaktadır. Öğrencilerin 300’ü 

(% 35,6) 9. sınıf, 237’si (%28,2) 10. sınıf 165’i (%19,6) 11. sınıf ve 139’u (%16,5) 12. sınıf 

öğrencisidir. Burada örneklem sayısının sınıf seviyesi artıkça azalması öğrencilerin farklı branşlara 

yönelmesinden kaynaklanmaktadır. 

2.2. Veri toplama aracı ve analizi 

Çalışmanın verileri Kurnaz ve Yiğit (2010) tarafından geliştirilen fizik tutum ölçeği ile elde 

edilmiştir. Ölçeğin Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı 0,95 olup üç faktörlü bir yapıya sahiptir. 

Ölçeğe ait faktörler ve kısa açıklamaları aşağıdaki gibidir: 

Faktör 1 - Fiziğe Değer Verme: yeni fizik öğretim programının öğrencilerden ‘fiziğe ve 

dünyaya karşı olumlu tutum ve değerler geliştirir’ beklentisini ölçmektedir. 

Faktör 2 - Fiziği Davranış Haline Getirme: yeni fizik öğretim programının öğrencilerden 

‘yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum ve değerler geliştirir’ beklentisini 

ölçmektedir. 

Faktör 3 -   Fiziğe Karşı Bakış Açısı: yeni fizik öğretim programının öğrencilerden ‘kendine ve 

diğerlerine karşı olumlu tutum geliştirir’ beklentisini ölçmektedir.  

Elde edilen verilerin değişkenlere göre analizleri SPSS programı yardımıyla α=0,05 anlamlılık 

düzeyinde yapılmıştır. Bu çerçevede, farklılığın nereden kaynaklandığını belirlemek üzere Bağımsız t-

testi ve ANOVA testlerinden yararlanılmıştır (Büyüköztürk, 2002). Farklılık bulunan faktörlerde 

gruplar arası bu farklılığın nereden kaynaklandığını tespit edebilmek için Scheffe testi kullanılmıştır. 

Analizler sonucunda ulaşılan bulgular tablolaştırılarak yorumlanmıştır. 

3. BULGULAR 

Sınıf seviyesi ve cinsiyet değişkenleri üzerine ayrı ayrı odaklanıldığından elde edilen bulgular 

değişkenler doğrultusunda gruplanarak sunulmuştur. 
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Cinsiyet Değişkenine İlişkin Bulgular 

Cinsiyet değişkenine göre elde edilen bulgular Tablo 1’de sunulmuştur. 

   Tablo 3 Cinsiyet değişkenine göre öğrencilerin fiziğe karşı tutumlarının karşılaştırılması 

Grup N X  Ss sd t p 

Kız 

Erkek 

377 

464 

66,97 

68,32 

14,89 

15,55 
839 1,275 0,203 

 

Tablo 1’de görüldüğü gibi öğrencilerin fiziğe karşı tutumları için cinsiyet değişkeni açısından 

gerçekleştirilen analizler anlamlı bir farklılığın olmadığını göstermektedir (p > 0,05). Ancak her sınıf 

seviyesinde öğrencilerin fiziğe karşı tutumları cinsiyet değişkeni açısından irdelendiğinde 9. ve 10. 

sınıf öğrencileri arasında anlamlı farklılığın ( p*< 0,05)  olduğu belirlenmiştir (Tablo 2). 

Tablo 4 Cinsiyet değişkenine göre tüm sınıf seviyelerinde öğrencilerin fiziğe karşı tutumlarının 

karşılaştırılması 

Sınıf Grup N X  Ss sd t p 

9 
Kız 

Erkek 

150 

150 

68,66 

72,34 

13,80 

13,29 
298 2,34 0,02* 

10 
Kız 

Erkek 

97 

140 

61,25 

66,63 

15,13 

16,63 
235 2,53 0,01* 

11 
Kız 

Erkek 

73 

92 

71,02 

67,64 

14,88 

13,61 
163 1,52 0,13 

12 
Kız 

Erkek 

57 

82 

67,07 

64,63 

14,84 

18,04 
137 0,84 0,40 

 

 Tablo 2’ye göre 9. ve 10. sınıflardaki erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre fiziğe karşı daha 

pozitif tutum geliştirdikleri dikkat çekmektedir. Öğrencilerin fiziğe karşı tutumlarının cinsiyet 

değişkeni açısından farklılık göstermesi faktörler bazında incelendiğinde anlamlı farklılığın kaynağı 

daha anlaşılır hale gelmektedir. Tablo 3’te dokuzuncu ve onuncu sınıf öğrencileri arasındaki anlamlı 

farklılığın kaynağı faktörler bazında görülmektedir. 
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Tablo 5 Faktörler bazında cinsiyet değişkenine göre öğrencilerin fiziğe karşı tutumlarının 

karşılaştırılması 

Sınıf Faktör Grup N X  Ss sd t p 

9 

Faktör 1 
Kız 

Erkek 

150 

150 

29,74 

30,44 

5,47 

4,92 
298 1,15 0,25 

Faktör 2 
Kız 

Erkek 

150 

150 

26,74 

28,85 

7,34 

6,64 
298 2,60 0,01* 

Faktör 3 
Kız 

Erkek 

150 

150 

12,17 

13,04 

4,26 

4,28 
298 1,77 0,07 

10 

Faktör 1 
Kız 

Erkek 

97 

140 

27,24 

28,49 

6,53 

6,39 
235 1,46 0,14 

Faktör 2 
Kız 

Erkek 

97 

140 

23,42 

26,17 

7,24 

7,78 
235 2,75 0,006* 

Faktör 3 
Kız 

Erkek 

97 

140 

10,58 

11,96 

3,76 

4,39 
235 2,51 0,01* 

 

 Tablo 3 incelendiğinde 9. sınıf erkek ve kız öğrencileri arasındaki anlamlı farklılığın Faktör 2 

bileşeni için geçerli olduğu, 10. sınıf erkek ve kız öğrencileri arasındaki anlamlı farklılığın Faktör 2 ve 

Faktör 3 bileşenleri için geçerli olduğu görülmektedir (p* < 0,05). Tabloya göre 9. sınıf erkek ve kız 

öğrencileri arasında Faktör 1 ve 3 için, 10. sınıf erkek ve kız öğrencileri arasında Faktör 1 için anlamlı 

bir farklılık yoktur. 

Faktör 2’nin öğrencilerin fiziği davranış haline yansıtmaları ile ilişkili olması, 9. ve 10. sınıf 

erkek öğrencilerin öğrendiklerini davranışlarına yansıtmada kız öğrencilere göre daha pozitif bir 

yaklaşıma sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca 10. sınıf erkek öğrencilerinin kız öğrencilere 

göre fiziğe karşı daha olumlu bakış açısı geliştirdikleri görülmektedir. 

Sınıf Seviyesi Değişkenine İlişkin Bulgular 

Sınıf seviyesi değişkenine göre elde edilen bulgular Tablo 4’te sunulmuştur. 
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Tablo 6 Sınıf seviyesi değişkenine göre öğrencilerin fiziğe karşı tutumlarının karşılaştırılması 

Varyans 

kaynağı 

Kareler 

toplamı 
Sd 

Kareler 

ortalaması 
F p Anlamlı fark 

Gruplar arası 

Gruplar içi 

Toplam 

5820,01 

190015,31 

195835,33 

3 

837 

840 

1940,00 

227,01 
8,54 0,00* 

109 XX > , 129 XX > , 

1011 XX >  

 

Tablo 4 incelendiğinde sınıf seviyesi değişkenine göre öğrencilerin fiziğe karşı tutumlarında 

anlamlı farklılığın olduğu görülmektedir (F=8,54; p*< 0,05). Scheffe testi sonuçlarına göre, bu 

farklılık, 9 sınıflarda öğrenim görmekte olan öğrencilerinin ortalamalarının ( 9X = 70,50) 10. ve 12. 

sınıflarda öğrenim görmekte olan öğrencilerin ortalamalarından ( 10X = 64,43; 12X = 65,63) daha 

yüksek olması ve 11.sınıflardaki öğrencilerin ortalamalarının ( 13.6911 =X ) 10.sınıflardaki 

öğrencilerin ortalamasından ( 43.6410 =X ) daha yüksek olmasından kaynaklanmaktadır. Buna göre 

yeni fizik öğretim programının uygulandığı 9. sınıf öğrencileri fiziğe karşı daha olumlu tutum 

geliştirmişlerdir. 

Sınıf seviyesi değişkeni için elde edilen veriler faktörler bazında analiz edildiğinde, sınıf 

seviyesinin öğrencilerin fiziğe değer verme, fiziği davranış haline getirme ve fiziğe karşı bakış açısı 

geliştirmelerinde etkin olduğu belirlenmiştir (Tablo 5). 

Tablo 7 Faktörler bazında sınıf seviyesi değişkenine göre öğrencilerin fiziğe karşı tutumlarının 

karşılaştırılması 

Faktör 
Varyans 

kaynağı 

Kareler 

toplamı 
Sd 

Kareler 

ortalaması 
F p Anlamlı fark 

Faktör 1 

Gruplar arası 

Gruplar içi 

Toplam 

685,53 

29352,46 

30038,00 

3 

837 

840 

228,51 

35,06 
6,51 0,00* 109 XX > , 129 XX >  

Faktör 2 

Gruplar arası 

Gruplar içi 

Toplam 

1306,07 

45957,02 

47263,09 

3 

837 

840 

435,35 

54,90 
7,92 0,00* 109 XX > , 1011 XX >  
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Faktör 3 

Gruplar arası 

Gruplar içi 

Toplam 

255,11 

13846,20 

14101,31 

3 

837 

840 

85,037 

16,543 
5,14 0,002* 109 XX >  

 

Tablo 5 incelendiğinde, sınıf seviyesi değişkenine göre öğrencilerin tutumlarında her üç faktör 

için anlamlı farklılıkların söz konusu olduğu görülmektedir (p* < 0,05). Scheffe testi sonuçlarına göre, 

Faktör 1 için farklılık, 9. sınıfta öğrenim görmekte olan öğrencilerin ortalamalarının ( 9X = 30,09) 

10.sınıf ( 10X = 27,98) ve 12. sınıfta ( 12X = 28,23)  öğrenim görmekte olan öğrencilerin 

ortalamalarından daha yüksek olmasından kaynaklanmaktadır. Faktör 2 için farklılık, 9. ve 11. 

sınıflarda öğrenim görmekte olan öğrencilerinin ortalamalarının ( 9X = 27,80; 11X = 27,84) 10. 

sınıflardaki öğrencilerin ortalamalarından ( 10X = 25,05) daha yüksek olmasından kaynaklanmaktadır. 

Faktör 3 için farklılık, 9. sınıflarda öğrenim görmekte olan öğrencilerinin ortalamalarının ( 9X = 

12,61) 10.sınıflarda öğrenim görmekte olan öğrencilerin ortalamalarından ( 10X = 11,40) daha yüksek 

olmasından kaynaklanmaktadır. Fiziğe karşı tutumların sınıf seviyesine göre faktörler bazında da 

değişkenlik göstermesi, sınıf seviyesinin öğrencilerin fiziği önemli/önemsiz olarak algılamasında, 

fiziğe dair öğrendiklerini davranış haline getirmelerinde ve fiziğin anlaşılması kolay/zor bir içeriğe 

sahip olduğunu kabullenmelerinde etken olduğunu ortaya koymaktadır.  

4. TARTIŞMA VE SONUÇLAR 

Ortaöğretim öğrencilerin fiziğe karşı geliştirdikleri tutumların cinsiyet ve sınıf seviyesi 

değişkenleri açısından incelendiği bu çalışmada ulaşılan bulgular özetle aşağıdaki gibidir: 

Dokuzuncu ve onuncu sınıf öğrencileri arasında cinsiyet değişkeni açısından anlamlı bir 

farklılık vardır.  

Dokuzuncu ve onuncu sınıf erkek öğrencileri öğrendiklerini davranışlarına yansıtmada kız 

öğrencilerine göre daha pozitif bir yaklaşıma sahiplerdir. 

Onuncu sınıf erkek öğrencileri kız öğrencilerine göre fiziğe karşı daha olumlu bakış açısına 

sahiplerdir. 

Sınıf seviyesi değişkenine göre öğrencilerin fiziğe karşı tutumlarında anlamlı bir farklılık 

vardır. 
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Dokuzuncu sınıf öğrencileri Fiziğe Değer Verme noktasında 10 ve 12. sınıflara göre daha 

yüksek tutum puanına sahiptirler. 

- Dokuzuncu sınıf öğrencileri ve Fiziğe Karşı Bakış Açısı noktasında 10. sınıflara göre daha 

yüksek tutum puanına sahiptirler. 

- Dokuzuncu ve on birinci sınıf öğrencileri Fiziği Davranış Haline Getirme noktasında 10. 

sınıflara göre daha yüksek bir tutuma sahiptirler. 

Yukarıda verilen bulgulardan da anlaşıldığı üzere alt sınıflarda erkek öğrenciler kız 

öğrencilerine göre fiziğe karşı daha olumlu tutum geliştirmektedirler. Ancak üst sınıflara gelindiğinde, 

kız ve erkek öğrenciler arasındaki tutum puanları farklılığının ortadan kalktığı görülmektedir. Buna 

göre ‘cinsiyet değişkeninin öğrenci tutumları üzerinde anlamlı bir etkisi söz konusu mudur?’ araştırma 

sorusu alt sınıflar için ‘evet’, üst sınıflar için ‘hayır’ şeklinde yanıt bulmuş olmaktadır. Faktörler 

bazında yapılan incelemelerde özellikle kız öğrencilerinin öğrendiklerini yaşamlarına aktarmakta 

zorlandıkları anlaşılmaktadır. Bu durumun ortaöğretime geçişin ilk yıllarında kız öğrencilerin uyum 

problemi çekmelerin kaynaklanıyor olabileceği düşünülmektedir. Bu anlamda yeni fizik öğretim 

programının kız öğrencilerin fiziğe karşı olumlu tutum geliştirmelerinde erkek öğrencilerinde olduğu 

kadar başarılı olmadığı anlaşılmaktadır. Diğer yandan ilgili literatürde öğretmen uygulama 

biçimlerinin de öğrencilerin tutumlarını etkilediği belirtilmektedir (Abak, Eryılmaz & Fakıoğlu, 2002; 

Taşlıdere, 2007; Aslan & Aslan, 2009). Buradan hareketle ortaöğretimin ilk yıllarında fizik 

öğretmenlerinin özellikle kız öğrencileri ile yürüttüğü çalışmalarda öğrenci tutumlarını geliştirici 

çalışmalara yer vermeleri önerilmektedir. Bu durumun öğretmenlerin kendilerini yeni fizik öğretim 

programının gereği doğrultusunda geliştirmelerini kaçınılmaz kılacağı açıktır.  

Farklı sınıflarda öğrenim gören öğrencilerin fiziğe karşı tutumlarının karşılaştırılmasının 

hedeflendiği ‘sınıf seviyesi değişkeninin öğrenci tutumları üzerinde anlamlı bir etkisi söz konusu 

mudur?’ araştırma sorusunun ‘evet’ şeklinde yanıt bulduğu elde edilen bulgulardan anlaşılmaktadır. 

Buna göre 9. sınıf öğrencileri Fiziğe Değer Verme noktasında 10 ve 12. sınıflara ve Fiziğe Karşı Bakış 

Açısı noktasında 10. sınıflara göre beklenen niteliktedirler. Ayrıca 9. ve 11. sınıf öğrencileri Fiziği 

Davranış Haline Getirme noktasında 10. sınıflara göre daha başarılıdırlar. Görüldüğü üzere yeni fizik 

dersi öğretim programının uygulandığı tek sınıf seviyesi olan 9. sınıf öğrencilerinin tutum puanlarının 

faktörler bazında daha başarılıdır. Bu durum dokuzuncu sınıflarda uygulanmakta olan yeni fizik 

öğretim programının öğrencilerin fiziğe karşı tutumlarının olumlu yönde gelişmesinde etken olduğunu 

düşündürtmektedir. Bu anlamda yaşam temelli öğretim anlayışını benimsendiği, fiziğin öğrenilmesini 

zorunlu bir ders olmaktan çıkarılıp ihtiyaç olarak algılanmasının benimsendiği yeni fizik dersi öğretim 

programının dikkate değer etki bıraktığı açıktır. Ancak 9. sınıf fizik dersi öğretim programının 

içeriğinin diğer sınıflara göre daha genel, basit ve somut içerikli olması nedenleriyle de yukarıda 

ulaşılan sonuçların elde edilmiş olması muhtemeldir. Bu nedenle yeni fizik öğretim programının 

öğrencilerin tutumları üzerindeki etkilerinin ileri çalışmalarda irdelenmesinin gerektiği 
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düşünülmektedir. Ulaşılan bu sonuçların fizik öğretmenleri, programcıları ve araştırmacıları tarafından 

dikkate alınacağı düşünülmekte ve önerilmektedir. 
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ÖZET 

        Bu çalışmanın amacı, ülkemizdeki biyoloji öğretiminde yapılandırmacı yaklaşımla ilgili 

yapılan çalışmaların kışa bir değerlendirmesini yaparak, yeniden yapılandırılan eğitim sistemimizde ki 

geçiş sürecinin biyoloji eğitimi açışından durumunu incelemektir. Çalışmada belgesel kaynak 

derlemesi yöntemi kullanılmış, sonuç olarak şu tespitlere ulaşılmıştır;  

Yapılandırmacılık, genel yapısı itibariyle çağdaş bir biyoloji öğretimine uygundur. 

Yapılandırmacılık geleneksel öğretim modeline göre, bireyi ezberden kurtaran ve anlamlı öğrenmeyi 

sağlayan bir yaklaşımdır. Aynı zamanda, öğrencilerin zihninde var olan kavram yanılgılarını 

gidermede etkilidir.  

Bununla birlikte, geleneksel modele göre daha fazla zaman alıcıdır. 

Öğrencilerin akademik başarıları baz alındığında, yapılandırmacı öğretim yaklaşımıyla geleneksel 

öğretim yöntemi arasında anlamlı bir fark yoktur. 

Ülkemiz eğitim kurumlarının fiziki alt yapısı açısından, yapılandırmacı yaklaşımın bütünüyle 

uygulanmasına hazır değildir. 

Öğretmenlerimiz yapılandırmacı öğretim yaklaşımı konuşunda yeterli bilgiye sahip değildir. 

Anahtar Kelimeler: Biyoloji Eğitimi, Geleneksel Öğretim, Yapılandırmacı Öğretim, Geçiş 

Süreci 
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ABSTRACT 

The aim of this study is to briefly evaluate the researches done in our country about the 

constructionist approach in teachinğ bioloğy and to examine the case of transition process of the re-

orğanized educational system with regard to education of bioloğy . In this study, the Collectinğ 

Documentary Data Method has been used. The results obtained are as follows: 

The Constructionist Approach, by its nature in ğeneral, is suitable for modern Bioloğy Education. 

The Constructionist Approach, when compared with the traditionalpattern, is the method which leads 

the individual from memorizinğ to conceptional learninğ. It is also effective in eliminatinğ delusive 

notions in students minds.  

However, it ,s more time consuminğ than the traditional method. 

As regard to students academic achievements, there is no siğnificant difference between the 

construcitonist approach and the traditional method. 

When the physical infra-structure of the educational institutions in our country is considered, the 

constructionist approach is not widely applicable. 

Our teachers are not equipped with enouğh knowledğe and skills required by the constructionist 

approach. 

Key Words: Biology Education, Traditional Teaching, Constructionist Approach, Transition 

Process. 

GİRİŞ 

        Eğitim en bilindik tanımıyla “bireyin davranışlarında, kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak 

iştendik değişme meydana getirme süreci” (Ertürk 1992) olarak tanımlanmaktadır. 

Toplumlar, yetişmekte olan bireylerden topluma uyum sağlamalarını, toplumun kültür ve 

değerlerini benimsemelerini ve bunları koruyup geliştirmelerini bekler. Bu beklenti, bireylerin eğitim 

sürecinden geçmesiyle gerçekleşmektedir. Günümüzde, dünya ile birlikte toplumumuzda hızlı bir 

değişim sürecine girmiş olup, bu süreçte farklı nitelikteki insanlara duyulan gereksinim belirgin bir 

şekilde ortaya çıkmıştır. 

        Toplum, artık eğitim sisteminden ezberci, kuralcı bireyler yetiştirmesi yerine, düşünen, üreten, 

yaratıcı, sağlıklı iletişim kurabilen, çevreye ve toplum sorunlarına duyarlı, çağdaş gelişmeleri 

izleyebilen ve onlara ayak uydurabilen bireyler yetiştirmesini istemektedir (Aksu 1997). Bu nedenle, 
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bu özellikleri kazandıracak bir eğitim sisteminde temel amaç, öğrencilere var olan bilgileri 

aktarmaktan çok, bilgiye ulaşma yollarını öğretmek olmalıdır. 

       Eğitim sistemlerinin tarihsel sürecine bakılacak olursa, önceki eğitim sistem ve yöntemleriyle 

günümüzde uygulanmakta olan eğitim sistem ve yöntemleri arasında gelişmenin çok az olduğu 

görülmektedir (Kaya 2001). Her öğrenci, bulunduğu yas döneminin özellikleri, kişisel özellikleri, 

ihtiyaçları ve beklentileri göz önünde bulundurulmadan aynı kalıba sokulmak istenmektedir. Bu 

özellikler dikkate alınmadan önceden belirlenen şart ve beklentilere öğrencilerin uyması, verileni 

tekrarlaması istenmekte ve bu da yeterli görülmektedir. Türkiye’de olduğu gibi, eğitim sistemlerinden 

şikayetçi olan bir çok ülkede de kullanılan öğretim yöntemlerinde bilgiler öğrenciye hazır kalıplar 

şeklinde verilmekte ve bu bilgiyi olduğu gibi alması yani ezberlemesi şeklinde bir yol izlenmektedir. 

Bu durum eğitimciler tarafından fark edilmiş ve sorgulanmaya başlanmıştır. Türkiye’de eğitim 

sisteminin yetersizlikleri konusunda eğitimcilerin hemfikir oldukları kanaatleri su şekilde sıralamak 

mümkündür (Tekeli 2003); 

 Türkiye’de öretmen merkezli, ezberletme arlkl bir eitim anlay hâkim olmutur. 

Öğrencilerin bilginin üretilmesine yönelmesine, formasyonunu kendisinin oluşturmasına büyük ölçüde 

kapalıdır. 

 Örencinin yaratıcı kapasitesini geliştirmekten çok, bu kapasitesini köreltmektedir. 

 Yeterli sayda ve kalitede öretmen yetitirilememekte ve bu ücret düzeyinde yeterli sayda ve 

nitelikte öğretmen sağlanamamaktadır. 

 Üniversite hazrlk kurslar piyasa artlarnda isleyen, aileleri kendi ekonomilerini zorlayan çok 

büyük kaynaklar ayırmak zorunda bırakan, ülkenin milli gelirinden eğitime ayırdığı kaynakların 

önemli ölçüde ziyan olmasına yol açan, eğitimdeki fırsat eşitsizliğini arttıran bir mekanizma haline 

gelmiştir. 

 Snav sistemi, örenciler arasnda seçme ilevini yerine getirirken, eitim sisteminin büyük ölçüde 

kalite kaybına neden olan, öğrencilerin sadece sınavdaki sorulara cevap verme yeteneklerini 

geliştirirken, çok yönlü düşünme kapasitelerini geliştirmesinde engelleyen bir sistemdir 

 Eitim sistemi hzla deien dünyaya uyum için gerekli, sürekli bir yenilenmeyi gerçekletirmekte 

devamlı geri kalmaktadır. Eğitim sistemi içine kapalı ve dünya ile bütünleşmeye hazır değildir. 

 Eitim malzemeleri yeterli değildir. Okul kitapları, kalitesi ve içeriği gibi bir çok bakımdan 

çağdışı kalmış olup, kitap dışı eğitim araçlarından yararlanılma seviyesi çok düşük düzeydedir. Eğitim 

büyük ölçüde kitaba hapsolmuştur. 
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        Görüldüğü gibi mevcut eğitim sistemi birçok açıdan eleştirilmekte ve bir yandan da eğitim 

sistemini yeniden yapılandırmak için çalışmalar sürdürülmektedir. Mevcut eğitim sisteminden dert 

yanması gerekli olan dersler arasında fen bilimleri ve özelliklede biyoloji dersi gelmelidir. Çünkü fen 

bilimlerinde iyi bir sonuç, en yüksek verimle alınır. Bu ise deneysel yöntemlere dayalı, alt yapısı 

(laboratuar, gerekli araç ve gereçleri tamamlanmış), yeterli ve iyi yetişmiş eğitimcilerle yapılabilir 

(Demirci 1993). Geleneksel öğretim yöntemlerinin baskın olduğu mevcut eğitim sistemiyle, hızla 

gelişen teknolojiye paralel olarak biyoloji bilimindeki sürekli gerçeklesen yeniliklerin öğrenciye nasıl 

aktarılacağı düşündürücüdür. Bu noktalardan yola çıkan eğitimciler, çağımız teknolojisine, 

teknolojinin eğitime yansımalarına ayak uydurabilecek, ezberden yana olmayan, öğrencinin sadece 

edilgen bir biçimde bilgi alması, ezberlemesi, sorulduğu zaman tekrar etmesi mantığından uzak, kendi 

öğrenmesinden sorumlu, bilgiyi zihninde yorumlayan, özümseyen, önceki bilgileriyle karşılaştırarak 

yeniden yapılandırabilen bireylerin yetiştirilebileceği bir eğitim yaklaşımına geçiş sürecini 

başlatmışlardır. Uygulanmak istenen bu yeni yaklaşım yapılandırmacılık olarak tanımlanmaktadır 

        Milli Eğitim sistemimizdeki var olan aksaklıklar her zaman eğitimciler tarafından dile 

getirilmektedir. Eğitim sistemi, süreç içerisinde bireye istenilen davranışın kazandırılması, bu 

davranışın kazanılıp kazanılmadığının ölçülmesi, bir değerlendirmeye gidilmesi ve bu değerlendirme 

sonucunda elde edilen verilere göre yorumlanması ile elde edilen bulgulara göre eleştirilmektedir. 

Türkiye’deki mevcut eğitim sistemi sınav mekanizması üzerine kurulu olduğu için eğitim sisteminin 

değerlendirilmesi yapılan sınavların sonuçlarına bağlı olmaktadır. Ülkemizde yapılmakta olan 

Anadolu ve Fen Liseleri, Üniversite Giriş Sınavlarının sonuçlarına göre, öğrencilerimiz fen 

bilimlerinden oluşan soru gruplarına daha az doğru cevap verdikleri saptanmıştır. ÖSYM sınavlarında 

sorulan 45 fen sorusuna alınan ortalama doğru cevap sayısı bazı yıllar 5’e kadar düşmektedir (Akgöl 

1997). Bunun yanında 45 Türkçe sorusuna alınan doğru cevap sayısı 30 civarındadır. Bu da gösteriyor 

ki fen sorularını kavrama, yorumlama ve çözmede öğrenciler zorlanmaktadırlar. Oysa ki fen 

konularının bir çoğu günlük yaşamla doğrudan ilgilidir ve kavrayıp yorumlanması, akılda kalması 

soyut konulara göre daha kolay olmalıdır. 

       Kılıç (2002)’ın “Dünyada ve Türkiye’de Fen Öğretimi” adlı çalışmasına bakıldığında, 

Türkiye’deki fen öğretiminin problemlerini genel itibariyle görmek mümkündür. Kılıç bu 

çalışmasında, eğitim alanında uluslararası ölçme değerlendirmeleri yapan bir kurulusun (International 

Association For The Evaluatino of Educataional Achievement) 4 yılda bir katılmak isteyen ülkeleri 

fen ve matematik alanlarında sınavlar yaparak karsılaştırdığı, 1999 yılında Türkiye’nin de katıldığı bu 

sınavın istatistiksel verilerini değerlendirmiştir. Fen Bilimleri alanında Türkiye, sınava katılan 38 ülke 

arasından 33. olmuştur. 

        Günümüz fen eğitiminde program materyalleri yapılandırmacı kuram ve ilkeleri dikkate 

alınarak hazırlanmaktadır (Yıldırım 2000). Yapılandırmacı kuram, bireyin kendi bilgilerini kendisinin 
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oluşturduğunu savunduğundan, bu kurama dayalı fen öğretiminde bilimsel bilgi öğrencilere doğrudan 

aktarılmamalı, uygun ortamlar sağlanıp, öğrencilerin bir bilim adamı gibi çalışarak bilimsel bilgileri 

kendilerinin keşfetmesine ve arkadaşlarıyla tartışarak bu bilgileri yapılandırmalarına yardımcı 

olmalıdır. Çünkü birey yapılandırmacı yaklaşıma göre öğrenmeyi, kendilerine sunulan biçimiyle değil, 

zihninde yapılandırdığı biçimiyle oluşturur (Yasar 1998). 

  Biyoloji Eğitimi 

        Çağımızda biyoloji bilgisi insan yaşamında giderek önem kazanmaktadır. Orta öğretimde, 

diğer fen dersleri, sağlık ve çevre bilgileri ile bağlantılı, her öğrenci için zorunlu temel biyoloji 

öğretimi, toplumda fertlerin sosyal, psikolojik, ahlaki ve ekonomik kararları vermelerinde, sağlık, 

beslenme ve çevre ile ilgili yeni teknik ve gelişmeleri değerlendirmelerine yardımcı olacaktır(Ergezen 

1994, Enginar vd. 2002). 

        Bütün bilim dallarında olduğu gibi biyolojide de önemli olan, kişilerin araştırma yeteneklerini 

geliştirmek, elde edilen sonuçlarla günlük yaşantı arasında iletişim kurabilmelerine yardımcı olmaktır. 

        Dobers (1974), biyoloji dersini, “Canlının önemli konumda olduğu yaşama alanında 

öğrencinin nasıl davranması gerektiğini vermeli onun çevreyi desteklemesi gerektiğini vurgulamalı, 

çevresindeki canlıları, objeleri doğru algılamasını, düzenlemesini ve adlandırmasını öğretmelidir” 

olarak tanımlamaktadır. 

        Yetkin (1996), “Biyoloji ve Eğitiminin İnsan Davranışları Üzerindeki Etkileri” konulu 

araştırmasında Cumhuriyet ile birlikte Ülkemizde yapılan programlı eğitimde, biyoloji eğitiminden 

neler beklendiğini incelemiştir. Araştırmanın sonucunda elde edilen bulgulara göre, biyoloji bilmeden 

doğayı ve dünyayı kavramak zordur. Biyolojin doğayla ilişki kurmaya ve bireylerin kendilerini 

tanımaya  yardımcı olacağı görüşü ortaya çıkmıştır. Sağlıklı bir toplum için biyoloji bilgisinin gerekli 

olduğu belirtilmekte ve biyoloji “canlıyı insan durumuna getirir” denilmektedir. Biyoloji insanları ön 

yargılardan kurtarır; doğadaki değişikliklerin doğru algılanmasını sağlar. Yapılan bu çalışmada bir 

öğrencinin biyoloji eğitiminin amaçları nedir sorusuna verdiği cevap anlamlıdır; “İnsan hiç sevmediği 

canlıya bile sempatiyle bakar. Canlıların insan yaşamında nedenli önemli olduğunu anlar. Mikrop diye 

beğenmediğimiz bakterilerin bile insan sağlığı için nedenli önemli olduğu” anlaşılır demektedir.  

Yapılan bu ve benzeri çalışmalardan da anlaşılacağı üzere biyoloji eğitimi sadece bir ders niteliğinin 

dışında, toplumsal düzeni sağlamada büyük katkı sağlayabilecek bir araç olma özelliğinin olduğu 

görülebilmektedir. 

Biyoloji Eğitim ve Öğretiminde Yenilikler 

        Bilimsel bilginin katlanarak arttığı, teknolojik yeniliklerin büyük bir hızla ilerlediği, fen ve 

teknolojinin etkilerinin yaşamımızın her alanında belirgin bir şekilde görüldüğü günümüz bilgi ve 
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teknoloji çağında, toplumların geleceği açısından fen ve teknoloji eğitiminin anahtar bir rol oynadığı 

açıkça görülmektedir. Bu nedenle, gelişmiş ülkeler başta olmak üzere bütün toplumlar sürekli olarak 

fen ve teknoloji eğitiminin kalitesini artırma çabası içindedirler. 

Son yıllarda eğitim bilimcilerin önemle üzerinde durduğu bazı kavramlar, eğitimcilerin ders 

tasarım, üretim, uygulama ve değerlendirme süreçlerine yol gösterici olmaktadır. Bu kavramlardan 

üzerinde en çok durulanı; özellikle öğretme değil, öğrenmeyi öğrenme kavramıdır (Kaya 2001). 

Günümüz yaklaşımlarına göre öğrenmeyi etkileyen faktörler; 

1. Eğitimcinin rolü ve yaklaşımı 

2. Uygun ortam 

3. Öğrencinin  yaklaşımı (Başağa vd. 1998) olarak belirtilmektedir. 

 

Yılmaz (1989)’a göre biyolojide iyi bir öğretim, aşağıdaki öğelerin bir bütün halinde iş birliğine 

bağlıdır; 

a. Öğrenci 

b. Öğretim 

c. Öğretim konusu 

d. Çevre 

e. Yöntem 

 

        Fen bilimleri alanlarında yapılan çalışmalarda geleneksel öğretim metodundan daha etkili 

olduğu ve öğrencilerin anlamlı öğrenme gerçekleştirmesine yardımcı olduğu belirtilen yapılandırmacı 

öğrenme yaklaşımından sıkça söz edilmektedir (Kösoğlu 2001). 

        Bilginin ne olduğu ve nasıl oluştuğu ile ilgili görüşler yakın bir zamana kadar “gerçeğin 

kişinin dışında oluştuğu, keşfedildiği ve ortaya çıkarıldığı” nı savunmuştur (Yıldıırm 2000). Bu 

görüşün fen öğretimine yansıması, nesnel olduğu kabul edilen bilimsel bilgilerin kitaplara 

yerleştirilmesi ve alanındaki bilimsel bilgilerin öğrencilere aktarılması biçiminde olmuştur (Kılıç 

2001). Yeni eğilimler ise, bilginin keşfedilmek yerine yorumlandığını, ortaya çıkarılmak yerine 

oluşturulduğunu savunmaktadır. Bu görüşe göre bilgi artık bireyin dışında değil, aksine onun 

deneyimleri, gözlemleri, yorumları ve mantıksal düşünmeleri ile oluşmaktadır (Kılıç 2002). 
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AMAÇ 

Bu çalışmanın amacı literatür verileri ışığında, ülkemizdeki biyoloji öğretiminde 

yapılandırmacı yaklaşımla ilgili yapılan çalışmaların kısa bir değerlendirmesini yaparak, yeniden 

yapılandırılmakta olan eğitim sistemimizde, geleneksel öğretim yaklaşımından yapılandırmacı öğretim 

yaklaşımına geçiş sürecinin biyoloji eğitimi açısından durumunu incelemektir. Çağın gerektirdiği 

özelliklere sahip bireylerin yetiştirilmesi, büyük ölçüde öğretim süreçlerinde öğrenciyi etkin kılan, 

kendi öğrenmesinden sorumlu olmasını sağlayan yeni öğretim yaklaşımlarının kullanılmasını 

gerektirmektedir. Bu araştırma ile geleneksel yaklaşımla yapılandırmacı yaklaşımın biyoloji eğitimi 

açısından uygunlukları tartışılarak geçiş sürecinde olduğumuz yapılandırmacı öğretim yaklaşımının 

felsefesinin ne olduğu ve bu felsefenin, biyoloji eğitiminde, ülkemizin Milli eğitim sistemi şartlarında 

uygulanabilirliğine ışık tutmaktır. 

YÖNTEM 

        Bu çalışma nitel bir çalışmadır. Çalışmada yöntem olarak belgesel kaynak taraması 

kullanılmıştır. Tarama yapılırken genel olarak; 

1- Yapılandırmacılık, biyoloji eğitimine uygun bir yaklaşım mıdır? 

2- Yapılandırmacılık, biyoloji eğitiminde, geleneksel öğretime göre konuların öğrenilmesinde ne gibi 

farklılıklar doğurmaktadır? 

3- Yapılandırmacı öğretim yaklaşımının yöntemleri nelerdir? 

4-Yapılandırmacılık yaklaşımının ülkemizde biyoloji eğitimi alanında uygulanabilirlik durumu nedir? 

5- Biyoloji öğretmenlerimizin yapılandırmacı yaklaşım konusundaki bilgi düzeyleri nasıldır? 

konuları üzerinde durulmuştur. Çalışmaların taranması sonucu ortaya çıkan tespitler özetlenerek 

tartışılmış ve ülkemizdeki biyoloji eğitiminde yapılandırmacı yaklaşımın sağlıklı bir şekilde 

uygulanabilmesi için gerekli öneriler yapılmıştır. 

TARTISMA 

        Biyoloji dersi, ortaöğretim düzeyinde yer alan önemli derslerden birisidir. Bu dersle 

öğrencilere kazandırılacak kritik ve önemli birçok hedef davranış vardır. Bu hedef davranışlar gerek 

bireyin özel yaşantısında, gerekse gireceği üniversite sınavında önemli bir yer tutmaktadır. Her insan, 

tüm canlılar ile birlikte biyolojik bir varlık olduğunun, diğer canlılarla ortak bir geçmişi paylaştığının, 

kendisinin ve tüm canlıların biyoloji yasalarına bağımlı olduğunun bilincine ulaşmalıdır. Bu türlü bir 

yaklaşımı insanlarımıza kazandırmak ancak ve ancak sistemli bir biyoloji eğitimi ile mümkündür 

(Yetkin 1996). Çağımızın en önemli problemi olarak karsımıza çıkan, çevre sorunlarını yasamak 
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zorunda kalışımız, antibiyotiklerin keşfinden sonra zafer kazandığımızı zannederken, aids hastalığı ile 

yeniden sarsılışımız, biyolojik olayların bir kez daha çok yakından izlenmesi gerektiğini gözler önüne 

sermektedir. Eğitimin hangi aşamasında olursa olsun, biyoloji derslerinin müfredat programlarının 

biyoloji biliminin yeniliklerini öğretebilecek dinamik bir yapıda olması gerekmektedir. Ortaöğretimde 

fen öğretiminin amacının fen bilimini öğretmek olmayıp, kavramlarını öğretmek olduğundan, bilginin 

miktarını azaltarak   laboratuarda örenciye daha uzun zaman verilmesine ve fen derslerinin, laboratuar 

çalışmalarına odaklanmasının gerekliliğine vurgu yapılmaktadır (Ohlson ve Ergezen 1997, Nakipoğlu 

ve Altıparmak 2000, Öztaş 2001). Bunun ise, geleneksel öğretim yöntemiyle başarılamayacağı 

savunulmaktadır (Akaydın ve Güler 2000, Çimer ve Çimer 2002, Berkant 2002, Tekeli 2003, 

Küçükyılmaz 2003, Çilenti 1991). Çünkü geleneksel yöntemle eğitim yapılan sınıf ortamlarında, 

öğretmenin egemen olduğu, öğrencinin edilgen bir alıcı olarak görüldüğü, ezberci öğrenmeye dayalı, 

ders kitaplarına aşırı bağımlığın gözlendiği, öğrenci düşüncelerini dikkate almayan, öğrenci-öğrenci, 

öğrenci-öğretmen etkileşimine izin vermeyen uygulamaların olduğu eğitimciler tarafından ispatlanmış 

ve böyle bir yöntemin, çağın getirdiği eğitim sorumluluklarını yerine getiremeyeceği görüsü 

eğitimciler tarafından kabul görmüştür (Demirel 1999, Tekeli 2003, Nakipoğlu 1994, Kurt 2005, 

Kaplan 2002, Telli vd. 2002). Çağımızın hızla değişen ve gelişen teknolojisini, teknolojinin 

gelişmesine paralel eğitimdeki değişmeleri takip edebilecek, öğrenciye bu değişmeleri, gelişmeleri 

izleme yolunu öğretebilecek öğretim yöntemi olarak yapılandırmacılık karsımıza çıkmaktadır. 

        Biyoloji içerik olarak, uygulama ağırlıklı kavramsal bir bilimdir ve yapılandırmacılık genel 

felsefesi itibariyle biyoloji eğitim ve öğretimine uygundur. (Ohlson ve Ergezen 1997, Efe 2002). 

Biyolojinin kavramsal bir bilim olması, öğrencinin biyoloji öğrenmesi esnasında çeşitli sorunların 

çıkmasına neden olmaktadır. Bu sorunlar genel olarak kavram yanılgısı olarak tarif edilmektedir. Bu 

kavram yanılgılarının tespiti ve telafisi yapılmadığı takdirde uzun yıllar devam etmekte ve öğrenme 

süreci içerisinde engeller teşkil etmektedir. Biyoloji eğitimindeki, kavram yanılgılarının tespitinde ve 

bunların giderilmesinde yapılandırmacı öğretim yöntemleri yoğun bir şekilde kullanılmaya 

başlanmıştır. Bununla ilgili çalışmaların sonuçları incelenecek olursa, kavram yanılgılarının tespit 

edilmesinde ve giderilmesinde, yapılandırmacı öğretim yöntemlerinin büyük ölçüde başarılı olduğu 

görülmektedir. (Öztaş ve Öztaş 1998, Konuk ve Kılıç 1998, Yılmaz vd. 1998, Kılıç 1999, Sungur vd. 

2000, Öztaş 2001, Yıldız 2001, Efe 2002, Kan 2005, Kurt, 2005). 

        Gelişen teknolojiyle birlikte biyoloji alanında muazzam gelişmeler meydana gelmektedir. 

Biyolojiye neredeyse gün ve gün yeni bilgiler eklenmektedir. Böyle bir durumda, öğretmen merkezli, 

ezbere dayalı geleneksel öğretim yönteminin biyoloji öğretimine ayak uyduramayacağı açıktır. Ama 

öğrenmeden ziyade “öğrenmeyi öğrenme” olarak adlandırılan yapılandırmacılık, bireylere bilgiye 

nasıl ulaşacağını, nasıl öğreneceğinin farkındalığını sağlayarak, kendi öğrenmesinden sorumlu, 

bilimsel düşünebilen bireyler yetiştirmesi açısından biyoloji eğitim ve öğretimine teorik açıdan uygun 
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olduğu görülmektedir. Bununla birlikte, sağlıklı bir eğitim için eğitimin tüm alanlarında olduğu gibi 

biyoloji eğitiminde de 4 temel şartın bir araya gelme zorunluluğu vardır; 

1. Öğrenci 

2. Öğretmen 

3. Yöntem 

4. Fiziki alt yapı 

        Biyolojide iyi bir öğretim, bu öğelerin bir bütün halinde işbirliğine bağılıdır (Yılmaz 1989). 

Yapılandırmacı eğitim–öğretim yönteminin Milli Eğitim sistemimizde uygulanabilirliğine bu noktadan 

bakıldığında, değişim sürecini sıkıntıların beklediği aşikârdır.  

        Yapılandırmacı yöntemin, uygulanabilmesi için fiziki bakımdan donanımlı okullara ihtiyaç 

vardır. Mikroskopları, slâyt makineleri, tepegözleri, her konu için gerekli deney malzemelerinin 

olduğu laboratuarlar gerekmektedir. Oysa ülkemizdeki mevcut yapıya bakıldığı zaman, laboratuar 

yokluğu, laboratuarda gerekli deney malzemeleri, araç gereç eksikliği olan ve halen sınıf yetersizliği 

sebebiyle birleştirilmiş sınıflarda eğitim yapılan okulların varlığı ve bundan dolayı biyoloji 

eğitimindeki aksaklıklar birçok araştırmacı tarafından vurgulanmıştır (Asıcı 1990, Sümer 1990, Erten 

1991, Dindar 1995, Ekici 1996, Gülay ve Ergezen 2000, Şahin vd.. 2000, Kaya 2001, Ekici 2001). Bu 

sınıflarda yapılandırmacı öğretim yönteminin nasıl uygulanacağı tartışma konusudur. 

        Yapılandırmacılıkta bahsedilen kavramaları, olguları sınıf içerisinde uygulayacak olan 

öğretmenlerdir. Çok dikkatli hazırlanmış programlara, zengin kaynaklara rağmen, önemli olan 

öğretmenin sınıfta ne yaptığıdır. Çünkü gerçek ders programını öğretmenin sınıfta yaptığı ve 

yaptırdığı etkinlikler oluşturur. Aktif ve etkili bir biyoloji öğretiminin, öğrencilerin zihinlerinde ki 

bilgilerini anlamlı yapılandırmalarını sağlayan, geniş alan bilgisine sahip öğretmenler ile 

gerçekleştirilebileceği bazı çalışmalarla gösterilmiştir (Ergezen 2001). Böylelikle bir programın 

uygulanmasında öğretmenin rolü yadsınamaz. Oysaki yeni öğretim yaklaşımı hakkında bir çok 

öğretmenin bilgi sahibi olmadığı hatta bazılarının haberinin olmadığı belirtilmektedir. (Ekici 2002, 

Yıldırım 2000, Ekici 1996). Bu durum yeni yöntemin nasıl uygulanacağı hakkında olumsuz fikirler 

doğurmakta, hizmet içi kurslarıyla çözüm üretebilme düşüncesinin yeterli olamayacağı 

düşünülmektedir. 

       Fen eğitimi alanında yapılan çalışmalara bakıldığında, fen bilimlerine ayrılan ders saatinin 

azlığı, çok konu öğretme çabası, bilimsel araştırmaya ve bilimin doğasına yeterli önemin verilmemesi 

gibi genel problemlerin varlığı görülmektedir (Kılıç 2002). Oysaki yapılandırmacılık, konunun özünü 

bilimsel olarak kavratmayı amaçlayan, ezberden kaçan, uygulama ağırlıklı ve bundan dolayı da ders 

saati açısından uzun zaman isteyen bir yaklaşımdır (Küçükyılmaz 2003, Demirel 2001). Dolayısıyla 



II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi  340  
 

II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongre Kitabı 

yapılandırmacılık, ancak bu problemlerin tümüyle aşılmasıyla fen bilimleri eğitiminde sağlıklı bir 

biçimde uygulanabilecektir. 

        Son yıllarda fen eğitimi ve biyoloji eğitimi üzerine yapılan birçok çalışmada, yapılandırmacı 

yaklaşımın geleneksel öğretim metodundan daha etkili olduğu ve öğrencilerin anlamlı öğrenme 

gerçekleştirmesine yardımcı olduğu belirtilmiştir. Bununla birlikte, yapılandırmacı yaklaşımın bazı 

teknikleri, konunun bazı yönleriyle anlamlı öğrenilmesini sağlarken, bazı noktaları ihmal ettiği de 

vurgulanmaktadır (Geban 1992, Nakipoğlu 1994, Kösoğlu ve Kavak 2001, Hevedanlı vd. 2004, Aslan 

ve Afyon 2005).  

        Egitim sistemimizdeki, farklı dönemlerde uygulanmak istenilen değişiklikler incelendiğinde, 

günümüzde uygulanmak istenilen, geleneksel yöntemden yapılandırmacı yaklaşıma geçiş sürecinin 

eğitim sistemimizde uygulanabilirliği, bizi karamsarlığa itmektedir (Ünal vd. 2004). Çünkü daha önce 

değiştirilmeye çalışılan öğretim programları, yeni programların planlanma aşamasında, ayrıntılı 

ihtiyaç analizlerinin yeterince yapılmamasından, uygulama düzeyinde gerekli şartların tüm okullarda 

yerine getirilmemesinden ve uygulama sonrasında etkili değerlendirme yapamadan, gerek mevcut 

hükümet içerisinde Milli Eğitim bakanının değişmesi, gerekse hükümetin değişmesi gibi siyasi 

nedenlerden dolayı her zaman yarım kalmış projeler olarak beklemiştir. Hem bu sebeplerden hem de 

uygulanmak istenen öğretim yaklaşımının uygulanabilmesi için gerekli bütün şartların Milli Eğitim 

Sistemimiz bünyesinde olgunlaşıp olgunlaşmadığı gibi sebeplerden dolayı geçiş süreci tartışma 

konusudur. 

        Yapılandırmacı öğretim yaklaşımının uygulanabilirliği, ülkemizde en yeterli donanıma sahip 

olduğu düşünülen özel okullarda da çalışılmıştır (Öztürk vd.2002). Bu çalışma yapılandırmacı öğretim 

yönteminin, tüm şartlar yerine getirildikten sonra, Milli Eğitim sistemimizde nasıl 

uygulanabileceğinin, uygulandığında nasıl sonuçlar getireceğinin görülebilmesi açısından önemlidir. 

Bu okullarda yapılan çalışmalarda çıkan sonuç; Yapılandırmacı öğretim metotlarıyla yapılan 

öğretimde, geleneksel öğretim yöntemlerine göre daha etkili olduğu ortaya konulmuş ve 

yapılandırmacı yaklaşımın, öğrencilerin anlamlı öğrenme gerçekleştirmesine yardımcı olduğu 

gösterilmiştir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, öğrencilerin akademik başarısına etkisinin her 

iki öğretim yaklaşımında da aynı çıkmasıdır. Yani yapılandırmacı öğretim yaklaşımının akademik 

başarıya etkisi, geleneksel öğretim yönteminden farklı değildir (Küçükyılmaz 2003). Akademik 

başarıda ki bu benzerlik değerlendirme sürecinden kaynaklanmaktadır.  Değerlendirme aşamasında, 

ezberleyip geçen öğrencide, kopya çeken öğrencide, yapılandırmacı yaklaşımla değerlendirilmiş 

öğrencide aynı notu aldığı için bu noktada farklılık ortaya çıkmamaktadır.  

        Bu nokta da karsımıza bir sorun daha çıkmaktadır. Biyoloji eğitiminin Milli Eğitim bakanlığı 

Talim Terbiye Kurulunca belirlenen genel hedefleriyle (MEB 1997), öğrencinin bireysel hedefleri 

arasında çatışma yaşanmaktadır. Çünkü öğrenciler arasında seçme işlevi yerine getirilirken, eğitim 
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sisteminde büyük ölçüde kalite kaybına neden olan, öğrencilerin sadece sınavdaki sorulara cevap 

verme hünerlerini geliştirirken çok yönlü kapasitelerini geliştirmesinde engel teşkil eden bir sınav 

sistemi uygulanmaktadır (Tekeli 2003). Böylece öğrenciler ilkokul çağlarından başlamak üzere bir 

sınav maratonu ile eğitim süreçlerine devam etmektedirler. Böyle bir zorunluluk varken az zamanda 

çok bilgi öğreten geleneksel öğretim metodunun mu yoksa çok zaman alan, laboratuar destekli, az ve 

öz, özümsenen, benimsenen bilgi öğreten yapılandırmacı yaklaşımın mı tercih edileceği ve 

öğrencilerin tercih yapma zorunluluğundan nasıl kurtarılabileceği soruları, işin içinden çıkılmaz bir hal 

almasını sağlamaktadır. 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Yapılan çalışma sonucunda ortaya çıkan sonuçlar su şekilde özetlenebilir; 

1. Yapılandırmacılık çağımız eğitim siteminin, gelişen teknolojiye paralel olarak eğitim sürecinin yeni 

yaklaşımıdır. Sorgulayan, ezberden kurtaran, bireyin kendisini bulmasını sağlayan, öz güven veren, 

şahsiyetli, bilim adamı kimliği taşıyabilecek kişilikler yetiştirmeyi hedefleyen bir yaklaşımdır. 

2. Biyoloji bilimi diğer bilimler arasında sürekli kendini yenilemekte ve insanlığa yeni çığırlar 

açmaktadır. Bu yönlerinden dolayı biyoloji öğretiminde yapılandırmacı yaklaşım metotlarını 

kullanmak biyoloji öğretimine kolaylık getirecektir. 

3. Milli Eğitim bakanlığı Talim Terbiye kurulunca belirlenen biyoloji eğitiminin genel hedefleriyle, 

yapılandırmacı yaklaşımın bireye kazandırmak istediği davranışlar arasında bir paralellik söz 

konusudur. Ancak biyoloji eğitiminin genel hedefleriyle, öğrencilerin bireysel hedefleri arasında, 

eğitim sistemimizdeki mevcut sınav sistemleri dolayısıyla farklılık göstermektedir. 

4. Bu güne kadar biyoloji eğitimi alanında yapılmış araştırmalara göre yapılandırmacı öğretim 

yöntemleriyle eğitim alan öğrencilerin akademik başarısıyla, geleneksel yöntemlerle eğitim alan 

öğrencilerin akademik başarıları kıyaslandığında ikisi arasında anlamlı bir fark yoktur. Bununla 

birlikte yapılandırmacı öğrenme yaklaşımı anlamlı öğrenmeyi sağlayarak hatırlama düzeyini 

arttırmaktadır. 

5. Yapılandırmacı eğitim yaklaşımı, biyoloji öğretiminde karşılaşılan kavram yanılgılarını tespit 

etmede ve gidermede etkili bir yöntemdir. 

6. Eğitim sistemimizde görev yapan öğretmenlerimizin yapılandırmacı yaklaşıma göre eğitilmedikleri 

ve çoğunun yapılandırmacı yaklaşımdan haberlerinin olmadığı gözükmektedir. 
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7. Gerekli şartlar yerine getirilmediği sürece, yapılandırmacı yaklaşıma uygun öğretim tekniklerinin 

Milli Eğitim sistemimizde uygulanması sağlıklı görülmemektedir. Mevcut şartlar altında bu öğretim 

tekniklerinin hayata geçirilmesinin neler getireceği tartışmalıdır. 

Çalışmada elde edilen sonuçlar ışığında su öneriler getirilmektedir; 

1. Yapılandırmacı yaklaşım genel özellikleri itibariyle, biyoloji eğitimine uygun bir sistemdir. Ancak 

mutlak surette, yapılandırmacı yaklaşımın uygulanabilmesi için gerekli olan şartların yerine 

getirilmesi gerekmektedir. 

2. Biyoloji eğitiminde gerekli alt yapı sağlanmadan, yapılandırmacı yönteme geçilmemelidir. 

3. Biyoloji müfredatı, biyoloji biliminin yeniliklerini öğretebilecek dinamik bir yapıda hazırlanmalıdır. 

4. Biyoloji eğitiminde yapılandırmacı yaklaşıma uygun öğretim tekniklerinin uygulanması için 

biyoloji dersine ayrılan ders saati arttırılmalıdır. 

5. Tüm dallarda olduğu gibi, biyoloji eğitiminde de görev alacak öğretmen adaylarının, yapılandırmacı 

eğitim konusunda yeterince eğitilmeleri gerekmektedir. 

6. Mevcut durum itibariyle, yapılandırmacılığın şartlarının olgunlaştığı tek yer olarak üniversitelerimiz 

görülmektedir. Yapılandırmacılığa geçiş sürecinin öncelikle üniversitelerimizde başlatılması düşüncesi 

göz ardı edilmemelidir. 

7. Biyoloji ve diğer alanlarda, sadece ders içeriklerinin ve öğretim yöntemlerinin değiştirilmesiyle, 

yapılandırmacılık yaklaşımının eğitim sistemimiz için tam anlamıyla verimli olması mümkün 

görünmemektedir. Bu yaklaşımın eğitim sistemimizde tam etkinliğinin sağlanması için öğrencilerinde, 

motive olması gerekmektedir. Bu da, öğrencilerin yüksek öğrenimdeki alanlarının mevcut üniversite 

sınav sistemi yerine, becerilerinin de dikkate alındığı başka bir sistemle belirlenmesiyle mümkün 

olabilir. 
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ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STRATEJİLERİNİ 

KULLANMA DÜZEYLERİ 

Özden TEZEL 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, ESKİŞEHİR 

otezel@ogu.edu.tr 

ÖZET 

Araştırmanın amacı, Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Öğretmen Adaylarının, alan 

derslerini öğrenirken öğrenme stratejilerini kullanma düzeylerini ve bu stratejileri hangi kaynaklardan 

öğrendiklerini belirlemektir. Çalışma, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ortaöğretim Fen ve 

Matematik Alanları Eğitimi programında öğrenim gören 100 Öğrenci ile yürütülmüştür. Veri toplama 

aracı olarak Özdemir[1]’in, Watkins[2]’in, Namlu[3]’nun ve Karalar[4]’ın geliştirdikleri Öğrenme 

Stratejilerini Belirleme Ölçekleri baz alınarak, araştırmacı tarafından sekiz önerme ilave edilip, diğer 

maddeler üzerinde de düzenlemeler yapılarak geliştirilen, otuz sekiz önermeden oluşan ve beş bileşenli 

“Öğrenme Stratejilerini Belirleme Ölçeği” kullanılmıştır. Öğrenme Stratejilerini Belirleme Ölçeğinin 

iç tutarlılık Cronbach alpha güvenirlik katsayısı 0,85 olarak bulunmuştur. Ölçeğin alt boyutlarının 

güvenirlik katsayıları ise; Tekrarlama Stratejisi (TS) için, 0,58; Anlamlandırma Stratejisi (AS) için, 

0,68; Örgütleme Stratejisi (ÖS) için, 0,66; Yürütücü Biliş Stratejisi (YBS) için, 0,51 ve Duyuşsal 

Strateji (DS) için, 0,51’dir. Araştırma verilerinin istatistiksel çözümlemeleri bilgisayarda SPSS 13.0 

paket programı kullanılarak yapılmıştır. Öğretmen Adaylarının alan derslerini öğrenirken kullandıkları 

öğrenme stratejilerinin belirlenmesinde her bir alt ölçekten aldıkları puanların aritmetik ortalaması ve 

standart sapması hesaplanmıştır. Strateji kullanımının cinsiyet, öğrenim gördüğü program, özel 

öğretim yöntemleri dersi başarı notu, baba ve anne öğrenim düzeyi değişkenlerine göre farklılaşma 

durumu t-testi ve varyans analizi ile test edilmiştir. Öğrencilerin kullandıkları öğrenme stratejilerini 

öğrendikleri kaynakları belirlemek üzere “Öğrenme Stratejilerini Belirleme Ölçeği” ndeki her bir 

maddenin “Kimden Öğrendin” bölümü için frekans ve yüzde değerleri hesaplanmıştır. Araştırma 

bulgularına göre, Öğretmen Adaylarının en çok “Örgütleme”, en az “Duyuşsal” öğrenme stratejisini 

kullandıkları belirlenmiştir. Öğretmen Adaylarının kullandıkları öğrenme stratejilerinin, baba ve anne 

öğrenim durumlarına göre farklılık göstermediği; ancak cinsiyet, öğrenim gördüğü program ve özel 

öğretim yöntemleri ders notuna göre farklılaştığı sonucu elde edilmiştir. Ayrıca, Öğretmen 

Adaylarının kullandıkları; Anlamlandırma, Örgütleme, Yürütücü Biliş ve Duyuşsal Stratejilerini en 

çok “kendi kendilerine”, daha sonra ise “okul öğretmenlerinden” öğrendikleri anlaşılmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Öğrenme Stratejileri,  Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi 

mailto:otezel@ogu.edu.tr
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ABSTRACT 

The purpose of this study is to determine the levels of learning strategies usage of secondary 

school science and mathematics fields teacher candidates and from which resource they learn these 

learning strategies and the differentiation situation of teacher candidates’ learning strategies according 

to gender, department and parents’ education background variables. The universe of the study is 

secondary school science and mathematics fields teacher candidates studying in Eskişehir Osmangazi 

University in 2009-2010 academic years.  Scanning model has been used in the study with 100 teacher 

candidate. As a data collection means, “The Scale Determining Learning Strategies” which was 

prepared by the researcher by taking into consideration Scales Determining Learning Strategies 

developed by Özdemir[1], Watkins[2], Namlu[3] and Karalar[4] and by adding eight items and also 

making arrangements on other items was used.  The Scale consists of 38 five-component items and the 

Cronbach Alpha was found as 0,85. The reliability coefficient of Repetition Strategy (RS) is 0,58, 

Meaning Strategy (MS) is 0,68, Organization Strategy (OS) is 0,66, Executive Cognition Strategy 

(ECS) is 0,51, Sensual Strategy (SS) is 0,51. These are sub dimensions of the scale. The data of the 

research were analyzed by using SPSS 13.0 statistic program. Each sub-scale scores of the arithmetic 

mean and standard deviation taken from determining the learning strategies used by teacher candidates 

were calculated. t-test and ANOVA were used to determine whether differences occurred according to 

teacher candidates’ gender, department, and parents’ education background in using strategies. In 

order to determine the learning sources of strategies that teacher candidates use, frequency and 

percentage of the every suggestion of “The Scale Determining Learning Strategies of Teacher 

Candidates Used” were calculated for “From Whom Did You Learn” part. According to the research 

findings, it was found that teacher candidates used most organization strategies and least sensual 

strategies. The usage of strategies did not differentiate according to teacher candidates’ parents’ 

education background, but it differentiated according to gender, department and course success level. 

It was found that meaning, organization, executive and sensual strategies used by the teacher 

candidates were learned by themselves. 

Key Words: Learning Strategies, Secondary School Science and Mathematics Fields Education 

1. GİRİŞ 

Öğrenme, tekrar ya da yaşantı yoluyla organizmanın davranışlarında meydana gelen kalıcı 

değişmelerdir[5]. Kolb’a göre öğrenme somut yaşantılardan yansıtıcı gözlemlere, soyut 

kavramsallaştırmalardan aktif uygulamalara uzanan bir süreçtir[6]. McCarthy’e göre de öğrenme, yeni 

bir şeylerin farkına varma ve bu yeniliklere karşı gösterilen tepkidir[7],[8]. Öğrenmenin etkili bir 

biçimde gerçekleşebilmesi için, öğrenenin öğrenme sorumluluğunu yüklenmesi ve öğrenmeye etkin 

olarak katılması gerekmektedir.  
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Weinstein ve Mayer Öğrenme stratejilerini, “öğrenen kişinin, öğrenme sırasında 

gerçekleştirebileceği ve onun kodlama sürecini etkilemesi düşünülen davranışlar ve düşünceler” olarak 

tanımlar[9]. Arends öğrenme stratejilerini, “belleğe yerleştirme, geri getirme gibi bilişsel stratejileri ve 

yürütücü biliş süreçlerini kapsayan ve öğrencinin öğrenmesini etkileyen, öğrenci tarafından kullanılan 

davranış ve düşünme süreçleri” olarak tanımlar[10],[11]. Buna göre öğrenme stratejileri; öğrenenlerin 

kendi öğrenmelerini bağımsız olarak gerçekleştirmelerini sağlayan yöntemler ya da alışkanlıklar 

olarak tanımlanabilir. 

Öğrenme stratejileri konusunda kapsamlı çalışmalar yapan Weinstein ve Mayer, öğrenme 

stratejilerini sekiz sınıfta toplamıştır. Bunlar; temel öğrenme durumları için tekrarlama stratejileri, 

karmaşık öğrenme durumları için öğrenme stratejileri, temel öğrenme durumları için anlamlandırma 

stratejileri, karmaşık öğrenme durumları için anlamlandırma stratejileri, temel öğrenme durumları için 

örgütleme stratejileri, karmaşık öğrenme durumları için örgütleme stratejileri, kavramayı izleme 

stratejileri ve duyuşsal, güdüsel stratejilerdir[12]. 

Bu çalışmada ise; tekrarlama, anlamlandırma, örgütleme, yürütücü biliş ve duyuşsal stratejiler 

olmak üzere beş başlık altında incelenecek olan öğrenme stratejileri aşağıda kısaca açıklanmıştır.  

Tekrarlama Stratejileri: Öğrencilerin bilgiyi seçmelerini ve edinmelerini sağlayan, öğrenilen 

bilgilerin aynen hatırlanması istendiğinde etkili olan stratejilerdir[13]. Olduğu gibi hatırlanması 

istenilen bilgilerin öğrenilmesinde tekrarlama stratejileri etkilidir. Bu stratejiler genellikle temel 

öğrenmeler için kullanılır. Bununla birlikte, tekrarlama etkinlikleri öğrencilerin ileride 

gerçekleştirecekleri daha karmaşık öğrenme durumları için yardımcı olmaktadır. Kısa süreli 

hatırlamalar için etkili olmasına karşın, üst düzey öğrenmelere etkisi yoktur. Tekrarlama stratejileri, 

yazılı bir metinden ders çalışırken, metnin yeniden sessiz okunması, metnin okunduktan sonra 

anlatılması, metindeki bilgilerin aynen not alınması ya da önemli yerlerin altının çizilmesi ve altı 

çizilen yerlerin tekrar edilmesi gibi işlemleri kapsar[14]. Bilginin aynen yinelenmesi, kısa süreli bellekte 

daha uzun süre kalmasını sağlar. Bilgi ve uyarıcıların kısa süreli bellekten uzun süreli belleğe 

aktarılmasında ve depolanmasında eklemlemeli tekrar kullanılır. Eklemlemeli tekrarda birey, kendisi 

de anlamlar katarak zihnine yerleştirir[15]. 

Anlamlandırma Stratejileri: Anlamlandırma stratejilerinde, yeni bilgi önceki bilgilerle 

ilişkilendirilip, anlam kazandırılarak öğrenilmektedir. Bu stratejilerin uygulama şekilleri zihinsel imge 

oluşturma, cümlede kullanma, başka kelimelerle anlatma, özetleme, benzetim yaratma, soru sorma ve 

cevaplama, üretici not alma ve ana fikri bulmadır[13]. Bilgi işleme kuramına göre, anlamlandırma ile 

bilginin uzun süreli bellekten geriye getirilerek etkili bir şekilde kullanılması sağlanmaktadır. Materyal 

anlamlı olduğu zaman ezbere öğrenmeden daha çabuk öğrenilir ve daha çabuk hatırlanır[16]. 

Anlamlandırma stratejilerini kullanarak öğrenciler daha öznel ve daha anlamlı öğrenmeler 

gerçekleştirmektedirler. Çünkü öğrenci bu stratejileri kullanırken; öğrenme işlemine daha çok 
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doğrudan ve kendileri bilişsel etkinlikte bulunarak, yeni bilgiyi uzun süreli bellekte varolan bilgiyle 

ilişkilendirerek bütünleştirmekte, başka bir deyişle anlamlandırmaktadır[17].   

Örgütleme Stratejileri: Öğrencinin öğrenilecek olan bilgiyi anlamlandırma düzeyini yükselten 

stratejilerdir. Bu stratejiler, öğrenilecek materyalin yeniden yapılandırılarak, organize edilerek 

anlamlandırılmasını sağlar[10]. Örgütleme stratejileri, anlamayı kolaylaştırmak için kullanılan 

stratejilerdir. Anlamlandırma ve örgütleme stratejileri, bilgiler arasında içsel ve dışsal bağlar kurma 

imkânı sağlar. Örgütleme stratejileri, materyalde verilen değişik örnekler arasında ortak özellikleri 

gruplamak, verilen sözcükleri anlam bütünlüğünü göz önüne alarak sıralamak ve karmaşık bir şeyi 

yeniden düzenlemek amacıyla kullanılmaktadır[16]. Örgütleme stratejilerinin temel taktikleri: konunun 

ana çizgilerini çıkarma, kümelendirme, çizelgeleştirme, bilgi ve akış şemaları ve kavram haritaları 

oluşturmadır[13]. 

Yürütücü Biliş Stratejileri: Yürütücü biliş, bireyin kendi düşünme ve öğrenme yollarının 

farkında olması ve kendi öğrenmesini etkili olarak düzenleyebilmesidir. Birçok bilim adamı, yürütücü 

bilişin iki temel öğeye sahip olduğu konusunda hemfikirdir. Bu temel öğelerden biri, biliş hakkındaki 

bilgidir. Diğeri ise, bilişi kontrol, izleme, düzenleme mekanizmasıdır[10]. Biliş hakkındaki bilgi, bireyin 

kendi öğrenme ve düşünme süreçleri hakkındaki bilgisini kapsar. Bilişi izleme ise, bireyin konuya 

uygun öğrenme stratejilerini seçme, uygulama ve değerlendirme yaparak yeniden düzenleme yapma 

yeteneğidir[10]. Yürütücü biliş stratejilerini kullanan bir öğrenci, bilgiyi öğrenmedeki amacını, konuya 

uygun öğrenme stratejilerini seçmeyi, en iyi öğrenme ortamını düzenlemeyi, öğrenmek için nasıl bir 

plân yapması gerektiğini bilir. Kendi öğrenmesini değerlendirerek, eksikliklerini ve hatalarını 

giderebilir. Öğrenmeyi öğrenen öğrenciler yetiştirmek için, öğrencilerin  yürütücü biliş stratejilerini 

kazanmalarına rehberlik etmek gerekir[10]. 

Duyuşsal Stratejiler: Duyuşsal stratejiler, etkili öğrenmenin oluşmasında önemli bir role 

sahiptirler. Öğrenciler kendi kendilerine öğrenirken uygun stratejileri kullansalar bile, kimi zaman 

öğretim amaçlarına ulaşmada güçlükle karşılaşırlar. Öğrenmede ortaya çıkan güdüsel ve duygusal 

engelleri ortadan kaldırmaya yardım eden stratejilerdir[10]. Duyuşsal stratejiler üzerinde yürütülen 

araştırmalar, birçok öğrencinin, okul başarılarına ilişkin kaygıları nedeniyle, özellikle de sınavlarda 

başarısız olma korkusuyla, öğrenme ve çalışmaya yöneltmeleri gereken dikkatlerini, kendilerini 

eleştirmeye yönelttiklerini açığa çıkarmıştır. Bu nedenle, öğrencilere başarılı olmalarını engelleyen 

kaygıyı yenmek, kendilerini güdülemeleri ya da olumlu tutum geliştirmelerini sağlayacak duyuşsal 

stratejiler konusunda eğitim verilmelidir[16]. Senemoğlu[10] duyussal stratejileri, dört başlık altında 

toplamıstır: 1) Dikkati Sürdürmeyi Sağlayan Duyuşsal Stratejiler: Öğrenme sırasındaki istenmeyen 

bölünmeleri en aza indirerek, dikkatin sürekliliğini sağlayan güdüsel koşulları iyileştirmeye hizmet 

ederler, 2) Uygunluğu Artırmaya Yardım Eden Stratejiler: Bu stratejiler, öğrencinin yeni öğrendigi 

bilgiyi kendisi için uygun hâle getirmesine yardım eder, 3) Güveni Arttırmayı Sağlayan Duyuşsal 



II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi  351  
 

II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongre Kitabı 

Stratejiler: Ögrencinin kaygısını azaltarak güdülenme düzeyini artırmaya yardım eder, 4) Doyumu 

Artırmayı Sağlayan Duyuşsal Stratejiler: Ögrencilerin öğrenmeye başlarken sahip oldukları 

beklentilerini görmelerine ve doyuma ulaşmalarına hizmet eden stratejilerdir. 

Bu çalışma ile; Öğretmen Adaylarının alan derslerinde öğrenme stratejilerini kullanma 

düzeyleri ve  bu stratejilerin cinsiyet, öğrenim gördüğü program, baba ve anne öğrenim düzeyi 

değişkenlerine göre farklılaşma durumu belirlenmeye çalışılmıştır.  

2. AMAÇ 

Araştırmanın genel amacı, Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Öğretmen Adaylarının, alan 

derslerinde öğrenme stratejilerini kullanma düzeylerini ve bu stratejileri hangi kaynaklardan 

öğrendiklerini belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır: 

1. Öğretmen Adayları alan derslerinde hangi öğrenme stratejilerini kullanmaktadırlar? 

2. Öğrencilerin öğrenme stratejilerini kullanma düzeyleri, onların 

a) cinsiyetlerine,  

b) özel öğretim yöntemleri dersi notuna, 

c) öğrenim gördükleri programa, 

d) baba öğrenim durumuna, 

e) anne öğrenim durumuna 

göre farklılaşmakta mıdır?   

3. Öğretmen Adayları öğrenme stratejilerini hangi kaynaklardan öğrenmektedirler? 

 

3. YÖNTEM 

3.1. Örneklem 

Araştırmanın evrenini; 2009-2010 öğretim yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 

Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü Tezsiz Yüksek lisans Programında öğrenim 

gören Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik Öğretmeni Adayları oluşturmuştur. Örneklemi ise; söz 

konusu programda öğrenim gören 100 Öğretmen Adayı oluşturmaktadır.   

Tablo 1. Öğretmeni Adaylarının Kişisel Özelliklerine Göre Frekans (f) ve Yüzde ( %) Dağılımı  

Değişkenler Gruplar   

Cinsiyet Kız 
1 1,0 

Erkek 
9 9,0 

Özel Öğretim 0 – 40 arası 2 2,0 
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Yöntemleri Ders 
Notu 

41 – 50 arası 7 7,0 

51 – 60 arası 31 31,0 

61 – 70 arası 30 30,0 

71 – 80 arası 14 14,0 

81 – 90 arası 10 10,0 

91 – 100 arası 6 6,0 

Öğrenim 
Gördüğü Program 

Fizik 30 30,0 

Biyoloji 18 18,0 
Kimya  11 11,0 
Matematik  41 41,0 

Baba 
Öğrenim Durumu 

İlkokul 33 33,0 
Ortaokul 16 16,0 
Lise 22 22,0 
Üniversite 29 29,0 

Anne 
Öğrenim Durumu 

İlkokul 52 52,0 
Ortaokul 13 13,0 
Lise 21 21,0 
Üniversite 14 14,0 

 

Araştırmaya katılan 100 Öğretmen Adayının kişisel özelliklerinin verildiği tablo 1’e göre, 

örneklemi oluşturan Öğretmen Adaylarının %71,0’ı kız, %29,0’ı erkektir. Öğrenim gördükleri 

program türüne göre de, %30,0’u Fizik Öğretmenliği, %18,0’i Biyoloji Öğretmenliği, %11,0’i Kimya 

Öğretmenliği, %41,0’ı da Matematik Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğrencisidir.  

3.2. Veri Toplama Aracı 

Veri toplama aracı iki bölümden oluşmaktadır.  Birinci bölümde; cinsiyet, özel öğretim 

yöntemleri dersi başarı notu, öğrenim gördüğü program, baba ve anne öğrenim düzeyi durumlarını 

belirlemek üzere kişisel bilgilere yer verilmiştir. İkinci bölümde; özellikle Özdemir[1]’in geliştirdiği 

“Öğrenme Stratejilerini Belirleme Ölçeği”, Whalley[2]’in kitabında yer alan “Öğrenme Stratejilerini 

Belirleme Anketi”, Namlu[3]’nun geliştirdiği “Bilişötesi Öğrenme Stratejilerini Ölçme Aracı” ve 

Karalar[4]’ın geliştirdiği Öğrenme Stratejilerini Belirleme Ölçekleri baz alınarak, araştırmacı tarafından 

sekiz önerme ilave edilip, diğer önermeler üzerinde de düzenlemeler yapılarak geliştirilen, otuzsekiz 

önermeden oluşan ve beş bileşenli “Öğrenme Stratejilerini Belirleme Ölçeği (ÖSBÖ)” yer almaktadır.  

3.3. İşlem 

Araştırmada, Öğretmen Adaylarının alan derslerini öğrenirken, öğrenme stratejilerini 

kullanma düzeylerini belirlemek amacıyla tarama modeli kullanılmıştır. Beşli likert tipindeki ÖSBÖ; 

öğrencilerin, öğrenme stratejilerini kullanma sıklığını ve hangi kaynaklardan öğrendiklerini belirlemek 
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üzere 38 önermeden oluşmuştur. ÖSBÖ’nde, tekrarlama stratejileri ile ilgili 8; anlamlandırma 

stratejileriyle ilgili 11;  örgütleme stratejileriyle ilgili 7; yürütücü biliş stratejileriyle ilgili 5 ve 

duyuşsal stratejilerle ilgili 7  önerme bulunmaktadır. Her önermenin hangi kaynaktan öğrenildiğini 

belirlemek üzere, sıklık ölçeğinin yanına “kimden öğrendin” kısmı eklenmiştir. Kimden öğrendin 

kısmı ise; “arkadaşlarımdan”, “anne ve babamdan”, “rehber öğretmenimden”, “kendi kendime”, “okul 

öğretmenimden”, “dershane öğretmenimden”, “kitap, dergi v.b.den” ve “başka” olmak üzere 8 

kategoriden oluşmaktadır.  

3.4. Verilerin Analizi 

Araştırma verilerinin istatistiksel çözümlemeleri bilgisayarda SPSS 13.0 paket programı 

kullanılarak yapılmıştır. Öğretmen Adaylarının kullandıkları öğrenme stratejilerinin belirlenmesinde, 

her bir alt ölçekten aldıkları puanların aritmetik ortalaması ve standart sapması hesaplanmıştır. 

Öğretmen Adaylarının öğrenme stratejisi kullanma düzeyinin; cinsiyet, özel öğretim yöntemleri dersi 

başarı notu, öğrenim gördüğü program, baba ve anne öğrenim düzeyi değişkenlerine göre farklılaşma 

durumu t-testi ve varyans analizi ile test edilmiştir. Öğretmen Adaylarının, kullandıkları öğrenme 

stratejilerini öğrendikleri kaynakları belirlemek üzere, “Öğrenme Stratejilerini Belirleme Ölçeği” 

ndeki her bir önermenin “Kimden Öğrendin” bölümü için frekans ve yüzde değerleri hesaplanmıştır. 

4. BULGULAR 

Öğrenme Stratejilerini Belirleme Ölçeği (ÖSBÖ)’nin iç tutarlılık Cronbach alpha güvenirlik 

katsayısı 0,85 olarak bulunmuştur. ÖSBÖ’nin alt ölçeklerinden  elde edilen güvenirlik katsayıları ise 

tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 2. ÖSBÖ’nin Alt Ölçeklerine Ait  Güvenirlik Katsayıları  

ÖSBÖ nin Alt Ölçeği Güvenirlik 
(Cronbach Alpha) Katsayıları 

Tekrarlama Stratejisi 
S 

0,58 

Anlamlandırma Stratejisi 
S 

0,68 

Örgütleme Stratejisi 
S 

0,66 

Yürütücü Biliş Stratejisi  
BS 

0,51 

Duyuşsal Strateji 
S 

0,51 
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ÖSBÖ’nin alt ölçekleri için; Tekrarlama Stratejisi (TS) 0.58, Anlamlandırma Stratejisi (AS) 

0.68, Örgütleme Stratejisi (ÖS) 0.66, Yürütücü Biliş Stratejisi (YBS) 0.51, Duyuşsal Strateji (DS) 0.51 

güvenirlik katsayısına sahiptir.  

Tablo 3. Stratejilerin Toplamı İle İlgili Aritmetik Ortalama, En düşük-En yüksek Puanları ve 

Standart Sapma Değerleri 

 

ÖSBÖ’nin Alt Ölçeği N X  En düşük En yüksek S.S. 

Tekrarlama Str. 100 2,180 1,13 3,88 0,541 

Anlamlandırma Str. 100 2,340 1,18 3,55 0,488 

Örgütleme Str. 100 2,708 1,00 3,86 0,625 

Yürütücü Biliş Str. 100 2,636 1,00 4,20 0,652 

Duyuşsal Str. 100 2,095 1,14 3,57 0,494 

Öğretmen Adaylarının, ÖSBÖ’nin alt boyutları toplamından aldıkları puanlarla ilgili olarak; 

aritmetik ortalama ( X ), alınabilecek en yüksek puan ile en düşük puanları ve standart sapma (S.S.) 

değerleri tablo 3’de sunulmuştur. Tablo 3’e göre Öğretmen Adaylarının kullandığı ÖSBÖ’nin alt 

ölçeklerinin ortalamalarına bakıldığında; öğrencilerin en çok  2,708 ortalama ile “Örgütleme 

Stratejisini” kullandığı görülmektedir.  Bunu 2,636 ortalama ile “Yürütücü Biliş Stratejisi” ve  2,340 

ortalama ile “Anlamlandırma Stratejisi” takip etmektedir.  Öğrencilerin en az  2,180 ortalama ile 

“Tekrarlama Stratejisi” ve 2,095 ortalama ile “Duyuşsal Strateji”yi kullandıkları belirlenmiştir.  

4.1.  Öğrenme Stratejilerinin Cinsiyete Göre Farklılaşması  

Tablo 4. Öğrencilerin Öğrenme Stratejilerini Kullanma Durumlarının Cinsiyete Göre t-testi 

Sonuçları 

Öğrenme 
Stratejisi  

Cinsiyet N X  S.S. t P 

Tekrarlama 
Stratejisi 

Kız 

Erkek 

71 

29 

2,059 

2,474 

0,500 

0,532 
-0,414 0,000* 

Anlamlandırma 
Stratejisi 

Kız 

Erkek 

71 

29 

2,275 

2,501 

0,438 

0,570 
-0,226 0,035* 
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Örgütleme 
Stratejileri 

Kız 

Erkek 

71 

29 

2,659  

2,827 

0,603 

0,672 
-0,167 0,226 

Yürütücü Biliş 
Stratejisi 

Kız 

Erkek 

71 

29 

2,619 

2,675 

0,627 

0,721 
-0,056 0,698 

Duyuşsal Strateji Kız 

Erkek 

71 

29 

2,008 

2,310 

0,439 

0,561 
-0,302 0,005* 

       *p<0,05 

Öğretmen Adaylarının, öğrenme stratejilerinin cinsiyete göre farklılaşma durumunu 

belirlemek amacıyla t -testi yapılmış ve elde edilen değerler tablo 4’de sunulmuştur. Tablo 4’e göre, 

Tekrarlama, Anlamlandırma ve Duyuşsal Stratejilerde kız ve erkek Öğretmen Adaylarının puan 

ortalamalarında p<0,05 düzeyinde anlamlı farklılaşma vardır. Böylece, Öğrencilerin Tekrarlama, 

Anlamlandırma ve Duyuşsal Stratejileri kullanma durumlarının cinsiyete göre değişiklik gösterdiği 

söylenebilir. 

 Tablo 4’e göre; kız öğrenciler Tekrarlama Stratejisi alt ölçeğinden 2,059 puan ortalaması, 

Anlamlandırma Stratejisi alt ölçeğinden 2,275 puan ortalaması, Örgütleme Stratejisi alt ölçeğinden 

2,659 puan ortalaması, Yürütücü Biliş Stratejisi alt ölçeğinden 2,619 puan ortalaması ve Duyuşsal 

Strateji alt ölçeğinden de 2,008 puan ortalaması elde etmişlerdir. Erkek öğrenciler ise, Tekrarlama 

Stratejisi alt ölçeğinden 2,474,  Anlamlandırma Stratejisi alt ölçeğinden 2,501, Örgütleme Stratejisi alt 

ölçeğinden 2,827, Yürütücü Biliş Stratejisi alt ölçeğinden 2,675 ve Duyuşsal Strateji alt ölçeğinden 

2,310 puan ortalaması elde etmişlerdir. Buna göre erkek öğrencilerin, ÖSBÖ’nin alt ölçeklerinin 

tümünde kızlara göre daha yüksek puan ortalamaları elde ettikleri görülmektedir. 

4.2. Öğrenme Stratejilerinin Özel Öğretim Yöntemleri Dersi Başarı Notuna Göre 

Farklılaşması  

Tablo 5. Öğrencilerin Öğrenme Stratejilerini Kullanma Durumlarının Özel Öğretim 

Yöntemleri Dersindeki Başarı Düzeylerine Göre Varyans Analizi Sonuçları ( Gruplar:1:0-40; 2:41-50; 

3:51-60; 4:61-70; 5:71-80; 6:81-90; 7:91-100 ) 

Öğrencilerin ÖSBÖ’nin alt ölçeğinden aldıkları puan ortalamalarının özel öğretim yöntemleri 

dersi başarı düzeyine göre anlamlı farklılaşma gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan, 

tek yönlü Varyans Analizi (ANOVA) sonuçları tablo 5’de verilmiştir.  
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Gruplar arası farklılaşmanın belirlenmesi amacıyla yapılan LSD testine göre; Öğrencilerin 

kullandıkları “Örgütleme”, “Yürütücü Biliş” ve “Anlamlandırma” Stratejileriyle ders notu arasında 

anlamlı farklılılaşma ortaya çıkmamıştır. Ancak, Tekrarlama stratejisine göre; ders notu 61 – 70 

arasında olan Öğrencilerle, ders notu 41 – 50 arasında ve 91 – 100 arasında olan Öğrenciler arasında 

anlamlı farklılaşma ortaya çıkmıştır. Ders notu 41 – 50 arasında ve 91 – 100 arasında olan Öğrenciler 

Tekrarlama Stratejisini, ders notu 61 – 70 arasında olan Öğrencilerden daha fazla kullanmaktadırlar. 

Ayrıca Duyuşsal Stratejiye göre; ders notu 91 – 100 arasında olan Öğrencilerle, ders notu    0 – 40 

arasında, 51 – 60 arasında ve 61 – 70 arasında olan Öğrenciler arasında da anlamlı farklılaşma ortaya 

çıkmıştır. Ders notu 91 – 100 arasında olan Öğrenciler, Duyuşsal Stratejiyi diğer not aralıklarına sahip 

olan Öğrencilerden daha fazla kullanmaktadırlar. 

  

Öğrenme 
Stratejisi 

Varyansın 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı 

sd Kareler 
Ortalaması 

F p Gruplar Arası 
Fark 

TS Gruplar Arası 2,679 6 0,447 1,575 

  

  

0,163 

  

  

4 – 2  

4 – 7  Gruplar İçi 26,362 93 0,283 

Toplam 29,041 99  

AS Gruplar Arası 1,618 6 0,270 1,138 

  

  

0,347 

  

  

− 

Gruplar İçi 22,040 93 0,237 

Toplam 23,658 99  

ÖS Gruplar Arası 1,357 6 0,226 0,562 

  

  

0,759 

  

  

− 

Gruplar İçi 37,418 93 0,402 

Toplam 38,775 99  

YBS Gruplar Arası 2,220 6 0,370 0,861 

  

  

0,527 

  

  

− 

Gruplar İçi 39,971 93 0,430 

Toplam 42,190 99  

DS Gruplar Arası 2,893 6 0,482 

2,104 0,060 

1 – 7  

3 – 7  

4 – 7  

Gruplar İçi 21,314 93 0,229 

Toplam 24,207 99   
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4.3. Öğrenme Stratejilerinin Öğrenim Görülen Programa Göre Farklılaşması  

Tablo 6. Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stratejilerini Kullanma Durumlarının 

Öğrenim Gördükleri Programa Göre Varyans Analizi Sonuçları 

Öğrenme 

Stratejisi 

Varyansın 

Kaynağı 

Kareler 

Toplamı 

sd Kareler 

Ortalaması 

F p Gruplar 

Arası Fark 

TS Gruplar Arası 4,484 3 1,495 5,843 

  

  

0,001* 

       

  

Biyoloji-

Kimya 

Biyoloji-

Matematik 

Gruplar İçi 24,557 96 0,256 

Toplam 29,041 99  

AS Gruplar Arası 0,458 3 0,153 0,632 

  

  

0,596 

  

  

 

− Gruplar İçi 23,199 96 0,242 

Toplam 23,658 99  

ÖS Gruplar Arası 1,141 3 0,380 0,970 

  

  

0,410 

  

  

 

− Gruplar İçi 37,634 96 0,392 

Toplam 38,775 99  

YBS Gruplar Arası 1,652 3 0,551 1,304 

  

  

0,278 

  

  

 

− Gruplar İçi 40,538 96 0,422 

Toplam 42,190 99  

DS Gruplar Arası 0,121 3 0,040 

0,160 0,923 

 

− Gruplar İçi 24,086 96 0,251 

Toplam 24,207 99   

*p<0,05 

Öğretmen Adaylarının ÖSBÖ’nin alt ölçeklerinden aldıkları puan ortalamalarının, öğrenim 

görülen program değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla, 

yapılan tek yönlü Varyans Analizi (ANOVA) sonuçları tablo 6’da verilmiştir. Tablo 6’ya göre 

Tekrarlama stratejisini kullanma düzeyleri bakımından; “Biyoloji” ve “Kimya” Öğretmen Adayları 

arasında ve “Biyoloji” ve “Matematik” Öğretmen Adayları arasında anlamlı farklılık vardır (p<0,05). 
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Kimya ve Matematik Öğretmen Adayları, Tekrarlama stratejisini Biyoloji Öğretmen Adaylarından 

daha fazla kullanmaktadırlar. Ancak, Anlamlandırma, Örgütleme, Yürütücü Biliş ve Duyuşsal 

Stratejilerinde, öğrenim görülen program değişkenine göre gruplar arasında herhangi bir farklılaşma 

oluşmamıştır (p>0,05).  

4.4.  Öğrenme Stratejilerinin Baba Öğrenim durumuna Göre Farklılaşması  

Tablo 7’ye göre,  Öğretmen Adaylarının, baba öğrenim durumu bakımından stratejilerle ilgili 

oluşturulan her bir alt ölçekten elde ettikleri puan ortalamalarına göre, gruplar arasında anlamlı bir 

farklılık yoktur (p>0,05).  Buna göre, Öğretmen Adaylarının kullandıkları öğrenme stratejilerinin baba 

öğrenim durumuna göre değişiklik göstermediği söylenebilir. 

Tablo 7. Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stratejilerini Kullanma Düzeylerinin Baba Öğrenim 

Durumuna Göre Varyans Analizi Sonuçları 

Öğrenme 

Stratejisi 

Varyansın 

Kaynağı 

Kareler 

Toplamı 

sd Kareler 

Ortalaması 

F p Gruplar 

Arası Fark 

TS Gruplar Arası 1,928 3 0,643 2,276 

  

  

0,085 

  

  

 

− Gruplar İçi 27,113 96 0,282 

Toplam 29,041 99  

AS Gruplar Arası 0,168 3 0,056 0,229 

  

  

0,876 

  

  

 

− Gruplar İçi 23,490 96 0,245 

Toplam 23,658 99  

ÖS Gruplar Arası 1,496 3 0,499 1,284 

  

  

0,284 

  

  

 

− Gruplar İçi 37,279 96 0,388 

Toplam 38,775 99  

YBS Gruplar Arası 0,632 3 0,211 0,486 

  

  

0,693 

  

  

 

− Gruplar İçi 41,559 96 0,433 

Toplam 42,190 99  

DS Gruplar Arası 1,156 3 0,385 1,605 0,193  
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Gruplar İçi 23,051 96 0,240 − 

Toplam  99  

 

4.5.  Öğrenme Stratejilerinin Anne Öğrenim Durumuna Göre Farklılaşması  

Öğretmen Adaylarının ÖSBÖ’nin alt ölçeğinden aldıkları puan ortalamalarının anne öğrenim 

durumuna göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan, tek yönlü 

Varyans Analizi (ANOVA) sonuçları tablo 8’de verilmiştir. Tablo 8’e göre; Öğretmen Adaylarının 

kullandıkları Tekrarlama, Anlamlandırma, Örgütleme, Yürütücü Biliş ve Duyuşsal Stratejilerinde, 

anne öğrenim durumuna göre gruplar arasında herhangi bir farklılaşma oluşmamıştır (p>0,05). Buna 

göre, Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stratejilerini kullanma düzeylerinin anne öğrenim durumuna 

göre değişmediği söylenebilir.  

Tablo 8. Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stratejilerini Kullanma Düzeylerinin Anne Öğrenim 

Durumuna Göre Varyans Analizi Sonuçları 

Öğrenme 

Stratejisi 

Varyansın 

Kaynağı 

Kareler 

Toplamı 

sd Kareler 

Ortalaması 

F p Gruplar 

Arası Fark 

TS Gruplar Arası 1,162 3 0,387 1,333 

 

 

0,268 

 

 

 

− Gruplar İçi 27,880 96 0,290 

Toplam 29,041 99  

AS Gruplar Arası 0,444 3 0,148 0,611 

 

 

0,609 

 

 

 

− Gruplar İçi 23,214 96 0,242 

Toplam 23,658 99  

ÖS Gruplar Arası 0,315 3 0,105 0,262 

 

 

0,852 

 

 

 

− Gruplar İçi 38,459 96 0,401 

Toplam 38,775 99  

YBS Gruplar Arası 1,600 3 0,533 1,261 

 

0,292 

 

 

Gruplar İçi 40,591 96 0,423 
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Toplam 42,190 99    − 

DS Gruplar Arası 0,410 3 0,137 

0,552 0,648 

 

− Gruplar İçi 23,797 96 0,248 

Toplam 24,207 99  

4.6.  Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stratejilerini Öğrenme Kaynakları 

 Araştırmanın amacı doğrultusunda oluşturulan alt problem cümlelerinden birisi de,  Öğretmen 

Adaylarının kullandıkları, öğrenme stratejilerini öğrenme kaynaklarının neler olduğudur. Bu amaçla 

Öğretmen Adaylarının kullandıkları ÖSBÖ’ndeki her bir stratejiye ait “Kimden Öğrendin” bölümü 

için frekans ve  yüzde değerleri hesaplanmıştır.  

4.6.1.  Öğretmen Adaylarının Tekrarlama Stratejisini Öğrenme Kaynakları 

Tekrarlama stratejisini oluşturan maddeler 3., 9., 14., 19., 21., 26., 31. ve 36. maddelerdir. 

Öğretmen Adaylarının, Tekrarlama Stratejisini öğrenme kaynaklarının frekans ve yüzde dağılımı tablo 

9’da verilmiştir. Tablo 9’a göre, Öğretmen Adayları, Tekrarlama stratejisini en çok 60,6 yüzde ile 

“kendi kendilerine”, daha sonra ise 13,9 yüzde ile “arkadaşlarından” öğrenmektedirler. 

Tablo 9. Öğretmen Adaylarının Tekrarlama Stratejisini Öğrenme Kaynaklarının Dağılımı 

      Kimden Öğrendin? f % 

Arkadaşlarımdan 14 13,9 

Anne- babamdan 3 3,3 

Rehber Öğretmenimden 4 3,9 

Kendi kendime 61 60,6 

Okul Öğretmenimden 12 11,6 

Dershane öğretmenimden 1 1,3 

Kitap ve Dergilerden 2 2,3 

Başka 3 3,3 

Toplam  100 100,0 
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4.6.2.  Öğretmen Adaylarının Anlamlandırma Stratejisini Öğrenme Kaynakları 

Anlamlandırma stratejisini oluşturan maddeler 1., 2., 8., 10., 15., 20., 22., 27., 29., 32. ve 37. 

maddelerdir. Öğretmen Adaylarının, Anlamlandırma Stratejisini öğrenme kaynaklarının frekans ve 

yüzde dağılımının verildiği tablo 10’a göre; Öğretmen Adayları, Anlamlandırma stratejisini en çok 

56,4 yüzde ile “kendi kendilerine”, daha sonra ise 21,2 yüzde ile “okul öğretmenlerinden” 

öğrenmektedirler. 

Tablo 10. Öğretmen Adaylarının Anlamlandırma Stratejisini Öğrenme Kaynaklarının Dağılımı 

       Kimden Öğrendin? f % 

Arkadaşlarımdan 6 6,2 

Anne- babamdan 3 2,6 

Rehber Öğretmenimden 4 3,5 

Kendi kendime 56 56,4 

Okul Öğretmenimden 21 21,2 

Dershane öğretmenimden 3 2,6 

Kitap ve Dergilerden 3 2,9 

Başka 4 4,5 

Toplam  100 100,0 

 

4.6.3.  Öğretmen Adaylarının Örgütleme Stratejisini Öğrenme Kaynakları 

Örgütleme stratejisini oluşturan maddeler 4., 7., 11., 16., 23., 28. ve 33. maddelerdir. 

Öğretmen Adaylarının, Örgütleme Stratejisini öğrenme kaynaklarının frekans ve yüzde dağılımının 

verildiği tablo 11’e göre; Öğretmen Adayları, Örgütleme stratejisini en çok 52,6 yüzde ile 

“kendi kendilerine”, daha sonra ise 21,0 yüzde ile “okul öğretmenlerinden” öğrenmektedirler. 

Tablo 11. Öğretmen Adaylarının Örgütleme Stratejisini Öğrenme Kaynaklarının 

Dağılımı 

Kimden Öğrendin? f % 
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4.6.4.  Öğretmen Adaylarının Yürütücü Biliş Stratejisini Öğrenme Kaynakları 

Tablo 12. Öğretmen Adaylarının Yürütücü Biliş  Stratejisini Öğrenme Kaynaklarının Dağılımı 

Kimden Öğrendin? f % 

Arkadaşlarımdan 6 6,4 

Anne- babamdan 3 3,0 

Rehber Öğretmenimden 8 7,6 

Kendi kendime 51 50,6 

Okul Öğretmenimden 21 21,2 

Dershane öğretmenimden 3 3,2 

Kitap ve Dergilerden 3 3,4 

Başka 5 4,6 

Toplam 100 100,0 

Yürütücü Biliş stratejisini oluşturan maddeler 5., 12., 17., 24. ve 36. maddelerdir. Öğretmen 

Adaylarının, Yürütücü Biliş Stratejisini öğrenme kaynaklarının frekans ve yüzde dağılımı tablo 12’de 

Arkadaşlarımdan 6 6,1 

Anne- babamdan 2 2,1 

Rehber Öğretmenimden 3 2,7 

Kendi kendime 53 52,6 

Okul Öğretmenimden 21 21,0 

Dershane öğretmenimden 3 3,4 

Kitap ve Dergilerden 6 5,9 

Başka 6 6,1 

Toplam 100 100,0 
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verilmiştir. Tablo 12’ye göre, Öğretmen Adayları, Yürütücü Biliş stratejisini en çok 50,6 yüzde ile 

“kendi kendilerine”, daha sonra ise 21,2  yüzde ile “okul öğretmenlerinden” öğrenmektedirler. 

4.6.5.  Öğretmen Adaylarının Duyuşsal Stratejiyi Öğrenme Kaynakları 

Duyuşsal stratejiyi oluşturan maddeler 6., 13., 18., 25., 30., 35. ve 38. maddelerdir. Öğretmen 

Adaylarının, Duyuşsal Stratejiyi öğrenme kaynaklarının frekans ve yüzde dağılımının verildiği tablo 

13’e göre; Öğretmen Adayları, Duyuşsal stratejiyi en çok 64,4 yüzde ile “kendi kendilerine”, daha 

sonra ise 9,9  yüzde ile “okul öğretmenlerinden” öğrenmektedirler. 

Tablo 13. Öğretmen Adaylarının Duyuşsal Stratejiyi Öğrenme Kaynaklarının Dağılımı 

Kimden Öğrendin? f % 

Arkadaşlarımdan 3 2,7 

Anne- babamdan 8 8,1 

Rehber Öğretmenimden 6 6,1 

Kendi kendime 64 64,4 

Okul Öğretmenimden 10 9,9 

Dershane öğretmenimden 1 1,4 

Kitap ve Dergilerden 3 2,7 

Başka 5 4,6 

Toplam 100 100,0 

 

5. SONUÇ ve TARTIŞMA 

Günümüz toplumunda, hızla değişip-gelişen bilimsel ve teknolojik gelişmelere uyum 

sağlayabilen, bilgiye ulaşma becerisi kazanmış bireyler yetiştirilmesi büyük önem arz etmektedir. Bu 

da, öğrenme stratejilerinin etkili kullanımı ile mümkündür. Öğrenme Stratejilerinin etkili kullanımı da 

etkili öğrenmeye yol açar. Bu bakımdan, meslekî yaşantılarında  görevi öğretmek olan öğretmen 

adaylarının, kendi öğrenme süreçlerinde öğrenmeye ilişkin etkili strateji kullanma düzeylerinin 

incelenmesi önemlidir. Bu çalışmada, öğrenmelerin kolay ve kalıcı olmasını sağlayan, tekrarlama, 

anlamlandırma, örgütleme, yürütücü biliş ve duyuşsal stratejiler olmak üzere beş grupta toplanan 

öğrenme stratejilerini; Ortaöğretim Öğretmen Adaylarının kullanma düzeyleri ve söz konusu 
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stratejileri kimden öğrendiklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma bulgularına göre; 

Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Öğretmen Adaylarının alan derslerini öğrenirken en çok  

“Örgütleme” stratejilerini kullandıkları, bunu “Yürütücü Biliş”, “Anlamlandırma” ve “Tekrarlama” 

stratejilerinin izlediği, en az da, “Duyuşsal” stratejileri kullandıkları belirlenmiştir. Karalar[4]’ın 

çalışmasında; İlköğretim Öğrencilerinin fen bilgisi dersini öğrenirken −araştırma bulgularımızın 

aksine− en çok “Duyuşsal” stratejileri kullandıkları, bunu “Tekrarlama”, “Anlamlandırma” ve 

“Yürütücü Biliş” stratejilerinin izlediği; en az ise, “Örgütleme” stratejilerini kullandıkları belirtilmiştir. 

Karakoç ve Şimşek[18]’in çalışmasında da benzer biçimde öğrencilerin en fazla “Duyuşsal” stratejileri 

kullandığı ortaya çıkmıştır. Buna göre, Öğretmen Adayları Duyuşsal Stratejileri en az kullanırken, 

İlköğretim Öğrencilerinin Duyuşsal Stratejileri en fazla kullanmaları durumu; öğrenim düzeyinin 

artmasıyla, öğrencilerin derse ilişkin tutumlarını, dikkat, ilgi ve kaygı düzeylerini kontrol edebilme 

yeteneklerinde azalma olması ile açıklanabilir. Buna göre, Öğretmen Adaylarının,  duygusal ve 

güdüsel engelleri ortadan kaldırmaya yönelik stratejileri yeterince kullanmadıkları söylenebilir. 

Öğretmen Adayları Örgütleme Stratejilerini en fazla kullanırken, İlköğretim Öğrencilerinin Örgütleme 

Stratejilerini en az kullanmaları durumu; öğrenim düzeyinin artmasıyla, not alma, özetleme, madde ya 

da olguların taksonomik olarak sınıflandırılması, karşılaşılan bilgi bütününü anlamlı öğelere ayırma 

gibi taktik ve öğrenme etkinliklerinin yer aldığı örgütleme stratejilerinin etkili kullanıldığını 

göstermektedir. Buna göre Öğretmen Adaylarının, alan derslerini öğrenirken; yeni bilgileri, ön 

bilgilerini kullanarak kendisi için daha anlamlı olacak biçimde yeniden yapılandırdıkları 

anlaşılmaktadır. Özer[13]’e göre; öğrenciler genel olarak, öğretilmeleri durumunda örgütleme 

stratejilerini dokuz yaşından başlayarak kullanabilmekte, kendiliklerinden kullanmaları ise, on-onbir 

yaşlarından itibaren olmaktadır. Bulgulara göre; Öğretmen Adaylarının alan derslerini öğrenirken en 

çok ikinci düzeyde yürütücü biliş stratejilerini kullanıyor olmaları; onların kendi düşünme ve öğrenme 

yollarının farkında olduklarını ve kendi öğrenmelerini etkili bir biçimde düzenleyebildiklerini 

göstermektedir. Ayrıca, görevi öğretmek olan Öğretmen Adaylarının  yürütücü biliş stratejilerini etkili 

kullanıyor olması; bir eğitim aktivitesi için öğrenme hedeflerini oluşturmaları, hedeflerinin ne derece 

gerçekleştiğini değerlendirebilmeleri ve gerektiğinde kullanılan stratejileri değiştirmelerinin bilincinde 

olmaları bakımından önemlidir. Araştırma bulgularına göre, Öğretmen Adayları alan derslerini 

öğrenirken, “Tekrarlama” Stratejilerini çok az kullanmaktadırlar. Çelenk ve Karakış[19]’ın 

çalışmasında da benzer biçimde Öğretmen Adaylarının çok az “Tekrarlama” Stratejilerini kullandığı 

ortaya çıkmıştır. Tekrarlama stratejileri, yazılı bir metinden ders çalışırken, metnin yeniden sessiz 

okunması, metnin okunduktan sonra anlatılması, metindeki bilgilerin aynen not alınması ya da önemli 

yerlerin altının çizilmesi ve altı çizilen yerlerin tekrar edilmesi gibi işlemleri kapsar[14]. Weinstein ve 

arkadaşları[20], farklı eğitim basamaklarında öğrenim gören öğrenciler üzerinde yaptığı 

araştırmalarında, tekrarlama stratejilerinin alt eğitim basamaklarına devam eden öğrenciler tarafından 

daha sıklıkla kullanıldığını ifâde etmişlerdir.  
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Öğretmen Adaylarının öğrenme stratejilerini kullanma düzeylerinin cinsiyet değişkenine göre 

farklılaştığı tespit edilmiştir. Araştırmada, −Çelenk ve Karakış[19]’ın bulgularının aksine− Erkek 

Öğretmen Adayları, ÖSBÖ’nin alt ölçeklerinin tümünde kızlara göre daha yüksek puan ortalamaları 

elde etmişlerdir. Ayrıca, Öğretmen Adaylarının alan derslerini öğrenirken kullandıkları öğrenme 

stratejileri için en yüksek ortalamalar sırasıyla; hem kız hem de erkek öğrenciler için “Örgütleme”, 

“Yürütücü Biliş” ve “Anlamlandırma” stratejilerine aittir. En düşük ortalamalar ise, hem kız hem de 

erkek öğrenciler için “Duyuşsal” ve “Tekrarlama” stratejilerine aittir.  

Araştırma bulgularından, Öğretmen Adaylarının “Örgütleme”, “Yürütücü Biliş” ve 

“Anlamlandırma” öğrenme stratejilerini kullanma düzeylerinin, özel öğretim yöntemleri ders notuna 

göre farklılık göstermediği, ancak “Tekrarlama” ve “Duyuşsal” Stratejilerine göre farklılaştığı 

anlaşılmaktadır. Ders notu 41 – 50 arasında ve 91 – 100 arasında olan Öğretmen Adayları Tekrarlama 

Stratejisini, ders notu 61 – 70 arasında olan Öğretmen Adaylarından daha fazla kullanmaktadırlar. 

Ayrıca ders notu 91 – 100 arasında olan Öğretmen Adayları, Duyuşsal Stratejiyi diğer not aralıklarına 

sahip olan Öğretmen Adaylarından daha fazla kullanmaktadırlar. Buna göre, ders notu 91 – 100 

arasında olan Öğretmen Adaylarının, duygusal ve güdüsel engelleri ortadan kaldırmalarına yönelik 

stratejileri; dikkat, ilgi ve kaygı düzeylerini kontrol edebilme yeteneklerini yeterince kullanabildikleri 

anlaşılmaktadır. Araştırmanın bu bulgusu, Wolters[21]’in, güdülenme stratejilerini kullanan 

öğrencilerin akademik başarılarının, kullanmayan öğrencilerden daha yüksek olduğunu belirttiği 

bulgusuyla paralellik göstermektedir. 

Öğretmen Adaylarının kullandıkları Tekrarlama stratejisi, öğrenim gördükleri programa göre 

farklılık göstermektedir. Kimya ve Matematik Öğretmen Adayları, Tekrarlama stratejisini Biyoloji 

Öğretmen Adaylarından daha fazla kullanmaktadırlar. 

Öğretmen Adaylarının kullandıkları öğrenme stratejileri, baba ve anne öğrenim durumlarına 

göre farklılık göstermemektedir.  

Öğretmen Adaylarının kullandıkları öğrenme stratejilerini öğrenme kaynaklarının neler 

olduğuna bakıldığında; tekrarlama stratejilerini en çok “kendi kendilerine” ve “arkadaşlarından” 

öğrendikleri anlaşılmaktadır. Anlamlandırma, örgütleme, yürütücü biliş ve duyuşsal stratejileri ise, en 

çok “kendi kendilerine” ve “okul öğretmenleri”nden öğrendikleri ortaya çıkmıştır. Karakoç ve 

Şimşek[18]’in yaptığı araştırmada, öğretmenin kullandığı öğretme stratejilerinin, öğrencinin kullandığı 

öğrenme stratejilerinin türünü, sayısını ve kullanım biçimini etkilediği belirtilmiştir. Güven[16]’in ve 

Özdemir[1]’in lise öğrencileri üzerinde yaptıkları araştırmalarda, öğrencilerin öğrenme stratejilerini en 

çok öğretmenlerinden ve kendi kendilerine öğrendikleri belirlenmiştir. Öztürk[22]’ün üniversite 

öğrencileri üzerinde yaptığı çalışmada da öğrencilerin öğrenme stratejilerini kullanmaları ile 

öğretmenlerin derste bu stratejileri uygulamaları arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Bu sonuçlar, 

Öğretmen Adaylarının öğrenme stratejilerini en çok, öğretmenlerinden ve kendi kendilerine 
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öğrendikleri bulgusunu desteklemektedir. Sonuç olarak, okuldaki öğretmenlerin öğrenme 

stratejilerinin kullanımına ve öğretimine gereken önemi verdikleri ve Öğretmen Adaylarının kendi 

çalışma alışkanlıklarını edindikleri söylenebilir. Öğretmen Adaylarının, alan derslerini öğrenme 

kaynakları olarak dershane öğretmenlerini yeterince göstermemelerinin sebebi ise, dershane 

öğretmenlerinin konu odaklı ders işlemeleri ve öğrencileri çok da dikkate almayan bir anlayış 

benimsemeleri ile açıklanabilir. 

6. ÖNERİLER 

Araştırmada ulaşılan sonuçlara dayalı olarak Öğretmen Adayları ve Öğretim Üyelerine 

yönelik öneriler şu şekilde sıralanabilir: 

Öğretmen adaylarının öğrenme stratejilerini meslekî yaşantılarında kullanabilecekleri ve 

öğrencilerine de öğretebilecekleri düşünüldüğünde,  Fakültedeki derslerde bu konuyla ilgili izlenmesi 

gereken çeşitli yollar öğrencilere verilmelidir.  

Öğretmen adayları, öğretmenlik yaşantılarında kendi öğrencilerine, öğrenme stratejilerini 

kullanabilme yollarını öğretmesi hususunda öğretim üyelerince teşvik edilmelidirler.  

Öğretmen Adayları; meslekî yaşantılarındaki derslerinde, öğrencilerinin bireysel farklılıklarını 

dikkate alarak, onların öğrenmelerini kolaylaştırmak için yol göstericilik rolünü de üstlenmelidir.      

Öğretmen Adayları,  duygusal ve güdüsel engellerin ortadan kaldırılmasına yönelik Duyuşsal 

Stratejileri bilme ve kullanma konusunda, derse giren öğretim elemanları tarafından bilgilendirilebilir.                                                                                                             
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ÖZET 

Araştırmanın amacı, Fen Bilgisi Öğretmeni Adaylarının, Kolb Öğrenme stilleri içerisinden 

tercih ettikleri baskın öğrenme stillerini belirlemek, öğrenme stilleri ve öğrenme biçimleri ile cinsiyet, 

sınıf düzeyi, mezun olunan lise türü ve yılda okunan kitap sayısı arasındaki ilişkiyi araştırmak üzere 

yürütülmüş, tarama modelinde bir çalışmadır. Araştırmada, veri toplama aracı olarak Aşkar ve 

Akkoyunlu[1] tarafından Türkçeye çevrilmiş olan Kolb Öğrenme Stili Envanteri (ÖSE) kullanılmıştır.  

Veriler frekans, yüzde değeri, aritmetik ortalama, standart sapma, pearson ki-kare bağımsızlık testi ve 

tek yönlü varyans analizi teknikleri ile analiz edilmiştir. Elde edilen verilere göre; Fen Bilgisi 

Öğretmeni Adaylarının, en çok “Değiştiren”, en az ise “Ayrıştıran” öğrenme stiline sahip oldukları 

tespit edilmiştir. Araştırma ile, Öğretmen Adaylarının öğrenme stili, öğrenme biçimi ve bileşenlerinde 

sınıf düzeyine göre anlamlı farklılık gösterdiği ancak, mezun olunan lise türüne göre farklılaşmadığı 

sonucu elde edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Öğrenme stilleri, Öğrenme biçimleri, Kolb öğrenme stilleri  

ABSTRACT 

The purpose of this study is to determine the preferred dominant learning styles from Kolb 

Learning Styles usage of Science Education Teacher Candidates and investigate the relation between 

learning styles and learning manners and gender, class level, graduated high school type and the 

number of the books read in a year. Kolb Learning Style Inventory (LSI) which was translated into 

Turkish by Aşkar and Akkoyunlu[1] was used as a data collecting mean. Data were analyzed by using 

frequency, percentage value, arithmetic mean, standard deviation, Pearson chi-square independent test 

and ANOVA analyze techniques. According to the data obtained; it was found that Science Education 

Teacher candidates have mostly “Converging” learning style and they have less “Diverging” learning 
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style. As a result, the Teacher Candidates’ learning forms and components and learning styles did not 

display difference according to the type of high school graduates, but it varies according to the class. 

Key Words: Learning styles,  learning types, Kolb’s learning styles 

1.GİRİŞ 

Öğrenme-öğretme sürecinde bireysel farklılıkların dikkate alınması büyük önem 

arzetmektedir. Bu sebeple, her öğrencinin kişilik, algı, yetenek, zekâ farklılıkları göz önüne alınarak, 

onun en iyi öğrenme yolu −öğrenme stili− belirlenmelidir. Bu şekilde hem eğitim bireyselleştirilmiş 

olacak hem de kendi öğrenme stilini öğrenen öğrenci, öğrenmeyi öğrenme yolunda büyük bir adım 

atmış olacaktır [2]. 

Öğrenmeyi yönlendiren fiziksel yapılar, her birey için değişebilen süreçlerin oluşmasına yol 

açmaktadır.  Kişinin etrafındaki olayları gözlemlemesi, bunları kavramlarla bütünleştirmesi, hipotezler 

kurup test etmesi ve yeni yaşantılar seçmesine, bireyin sahip olduğu farklı öğrenme biçimlerini bir 

arada kullanabilmesi sebep olmaktadır[3]. Belirgin olmayan bireysel yetenekler hakkında ipuçları 

sağlayan ayırt edici ve gözlenebilen davranışlar öğrenme stilini içerir[4]. Öğrenme stili; öğrenen kişinin 

çevresini nasıl algıladığını, nasıl etkileşimde bulunduğunu ve tepki verdiğini gösteren bilişsel, 

duyuşsal ve psikolojik davranışlardır[5], [6], [7].  

Öğrenme stillerine dayalı öğretimin etkili bir biçimde gerçekleştirilebilmesi, öğretim yapılacak 

dersin özelliklerinin iyi bilinmesi ve yapılandırılması ile mümkün olabilir. Bunun için günümüz bilgi 

çağında, ezberden çok kavrayarak öğrenme, karşılaşılan problemlere etkin çözümler bulabilme, sonuca 

varma metodlarının ve bilimsel yöntem süreçlerinin öğrenilmesi çok önemlidir. Bu becerilerin 

kazandırıldığı derslerin başında da Fen ve Teknoloji dersi gelmektedir[8].  

Pek çok öğrenme stili modelleri bulunmakla beraber, temeli yaşantısal öğrenme 

kuramına dayalı Kolb Öğrenme Stili Modeli, yaygın olarak kullanılan modellerden biridir.  

Kolb’un Öğrenme Stili Modeli: Kolb tarafından geliştirilen Kolb Öğrenme Stili Modelinde 

bireylerin öğrenme stilleri bir döngü şekildedir. Bu döngü içerisinde dört öğrenme biçimi 

bulunmaktadır.  Bunlar Somut Yaşantı (SY), Yansıtıcı Gözlem (YG), Soyut Kavramsallaştırma (SK) 

ve Aktif Yaşantıdır (AY). Kolb’a göre öğrenme sürecinin iki temel boyutu vardır.  Bunlardan birincisi; 

soyut kavramsallaştırmadan somut yaşantıya uzanır, ikincisi; aktif yaşantıdan yansıtıcı gözleme 

uzanır. Kolb öğrenme stili modelinde SY ve SK, bireyin bilgiyi nasıl algıladığını, YG ve AY bireyin 

bilgiyi nasıl işlediğini açıklar. Her bir öğrenme biçimini simgeleyen öğrenme yollarındaki tercihleri 

birbirinden farklıdır. Bunlar sırasıyla SY için “hissederek”, YG için “izleyerek”, SK için “düşünerek” 

ve AY için “yaparak” öğrenmedir.  Yani, Kolb öğrenme stili modeline göre bireyler bilgiyi hissederek 

veya düşünerek algılar, izleyerek veya yaparak işlerler.  Bireyin öğrenme stilini tek bir yetenek 

belirlememektedir.  Her bireyin öğrenme stili, dört öğrenme biçiminin bileşenidir[3].  
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Kolb Öğrenme Stili Modelinde yer alan “Ayrıştıran”, “Değiştiren”, “Özümseyen” ve 

“Yerleştiren” Öğrenme Stillerinin ve bu öğrenme stillerine sahip bireylerin özellikleri aşağıda kısaca 

açıklanmıştır[1]. 

Ayrıştıran Öğrenme Stili: SK ve AY biçimlerini kapsar. Problem çözme, karar verme, 

fikirlerin mantıksal analizi ve sistematik plânlama bu öğrenme stiline sahip kişilerin belli başlı 

özelikleridir.  Bu öğrenme stilinde sahip olan bireyler için yaparak öğrenme önemlidir ve bu bireyler 

tıp, mühendislik, ekonomi, bilgisayar bilimleri gibi teknoloji kullanmaya ağırlık veren meslekleri 

seçerler. 

Değiştiren Öğrenme Stili: SY ve YG öğrenme biçimlerini kapsar.  Bu öğrenme stiline sahip 

kişilerin en önemli özelliği düşünme yeteneği, değer ve anlamların farkında olmalarıdır.  Değiştiren, 

somut durumları birçok açıdan gözden geçiren ve ilişkileri anlamlı bir şekilde organize eden kişilerdir.  

Öğrenme durumunda sabırlı, nesnel, dikkatli yargılarda bulunan fakat bir eylemde bulunmayanlardır.  

Düşünceleri biçimlendirirken kendi düşünce ve duygularını göz önüne alırlar.  Bu öğrenme stiline 

sahip olan bireyler sosyal çalışmalar, gazetecilik, psikoloji, edebiyat, sanat/tiyatro gibi alanlardaki 

meslekleri tercih etmektedirler. 

Özümseyen Öğrenme Stili: SK ve YG öğrenme biçimini kapsar.  Bu öğrenme stiline sahip 

kişilerin kavramsal modelleri yaratma en belirgin özelliğidir.  Bir şeyler öğrenirken soyut kavramlar 

ve fikirler üzerinde odaklanırlar. Bu öğrenme stiline sahip olan bireyler biyoloji, öğretmenlik, hukuk, 

sosyoloji, kütüphanecilik, matematik gibi meslekleri tercih etmektedirler. 

Yerleştiren Öğrenme Stili: SY ve AY öğrenme biçimini kapsar.  Bu öğrenme stiline sahip 

kişilerin plânlama yapma; kararları yürütme ve yeni deneyimler içinde yer alma belli başlı 

özellikleridir.  Öğrenme durumunda bireyler açık fikirli ve değişmelere karşı kolaylıkla uyum 

sağlarlar.  Bu öğrenme stiline sahip olan bireyler pazarlamacılık, kamu yönetimi, eğitim yönetimi, 

yönetim, bankacılık gibi meslekleri tercih etmektedirler [8]. Kolb’un tanımladığı dört temel öğrenme 

biçiminin bileşenleri aşağıdaki gibi özetlenebilir: 

Somut Yaşantı + Aktif Yaşantı = Yerleştiren 

Somut Yaşantı + Yansıtıcı Gözlem = Değiştiren 

Soyut Kavramsallaştırma + Aktif Yaşantı = Özümseyen 

Soyut Kavramsallaştırma + Yansıtıcı Gözlem = Ayrıştıran 

Kolb Öğrenme Stili Modelinin genel özellikleri toplu halde şekil 1’de gösterilmiştir. 

Araştırmanın amacı,  Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Programında öğrenim gören 

Öğrencilerin Kolb Öğrenme Stillerini belirlemek, öğrenme stilleri ve öğrenme biçimleri ile cinsiyet, 

sınıf düzeyi, mezun olunan lise türü ve yıllık okunan kitap sayısı arasındaki ilişkiyi araştırmaktır.  
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Şekil 1. Kolb’un Yaşantısal Öğrenme Modeli 

 

2. YÖNTEM 

2.1. Örneklem 

Araştırmada, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Programında 

öğrenim gören birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf Öğrencilerinden toplam 147 Öğrenci seçkisiz 

olarak örnekleme alınmıştır. Tablo 1’e göre örneklemi oluşturan Öğretmen Adaylarının %27,9’u 

birinci sınıf, %25,9’u ikinci sınıf, %25,9’u üçüncü sınıf ve %20,4’ü de dördüncü sınıf öğrencisi olup; 

%24,5’i Genel Lise, %18,4’ü Öğretmen Lisesi, %28,6’sı Anadolu Lisesi, %5,4’ü Fen Lisesi ve 

%23,1’i de Yabancı Dil Ağırlıklı Lise(Süper Lise)’den mezun olmuşlardır. 

Tablo 1. Öğrencilerin Özelliklerine Göre Frekans (f) ve Yüzde (%) Değerleri 

 

 f %  f % 

Sınıf Düzeyi   Lise Türü   

Bir  41 27,9 Genel Lise 36 24,5 

İki  38 25,9 Öğretmen Lisesi 27 18,4 

Üç  38 25,9 Anadolu Lisesi 42 28,6 

Dört  30 20,4 Fen Lisesi 8 5,4 

   Süper Lise 34 23,1 

Toplam 147 100,0 Toplam 147 100,0 
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2.2. Veri Toplama Aracı 

Araştırmada veri toplama aracı iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde kişisel bilgilere 

─sınıf düzeyi ve mezun olunan lise türü─ yer verilmiştir. İkinci bölümde ise, Aşkar ve Akkoyunlu[1] 

tarafından Türkçeye çevrilmiş olan Kolb Öğrenme Stili Envanteri (ÖSE) kullanılmıştır.   

2.3. İşlem 

Araştırmada, Öğretmen Adaylarının, tercih ettikleri baskın öğrenme stil ve öğrenme biçimleri 

ile bazı değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla tarama modeli kullanılmıştır. ÖSE’ deki 12 

maddenin her birinde dört ifâde bulunmaktadır.  Bu ifâdelerden birincisi Somut Yaşantı (SY), ikincisi 

Yansıtıcı Gözlem (YG), üçüncüsü Soyut Kavramsallaştırma (SK), dördüncüsü Aktif Yaşantı (AY) 

boyutuna ilişkin ifâdelerdir. Fen Bilgisi Öğretmeni adaylarının her bir ifadeye verdiği puanlar sonucu, 

her bir ifâde için 12 ile 48 arasında puan elde edilir.  12 maddenin toplam SY puanı, YG puanı, SK 

puanı ve AY puanı belirlendikten sonra; birleştirilmiş puanlar AY-YG ve SK-SY şeklinde elde edilir.  

Buna göre SK-SY puanları ile “somut-soyut öğrenme biçimi” ve AY-YG puanları ile de “aktif-

yansıtıcı öğrenme biçimi” elde edilmiştir.  Son olarak da AY-YG puanı ile SK-SY puanı 

karşılaştırılarak öğretmen adaylarının öğrenme stilleri belirlenmiştir. 

2.4. Verilerin Analizi 

Veriler frekans, yüzde değeri, aritmetik ortalama, standart sapma, Pearson ki-kare bağımsızlık 

testi ve tek yönlü varyans analizi teknikleri ile analiz edilmiş ve bulgular tablolar halinde sunulmuştur. 

AY-YG ve SK-SY birleştirilmiş puanları da –36 ile +36 arasında değişir.  SK-SY den elde edilen 

pozitif puan; öğrenmenin “soyut”, negatif puan ise öğrenmenin “somut” olduğunu gösterir.  AY-YG 

den elde edilen pozitif puan öğrenmenin “aktif”, negatif puan ise öğrenmenin “yansıtıcı” olduğunu 

gösterir. AY – YG ve SK – SY puanlarının birleşiminden de öğrenme stilleri elde edilmektedir.  

3. BULGULAR 

Öğrencilerin öğrenme stillerine göre frekans (f) ve yüzde (%) dağılımı tablo 2’de 

verilmiştir. Elde edilen verilere göre Öğretmen Adayları %53,1’lik oranla en fazla “Değiştiren” 

öğrenme stiline, daha sonra %31,3’lük oranla “Yerleştiren”, %8,8’lik oranla “Özümseyen” ve 

%6,8’lik oranla da en az “Ayrıştıran” öğrenme stiline sahiptirler.  

Tablo 2. Öğrencilerin Öğrenme Stillerine Ait Frekans ve Yüzde Dağılımları 

Öğrenme Stili f % 

Ayrıştıran 10 6,8 

Özümseyen 13 8,8 

Yerleştiren 46 31,3 

Değiştiren 78 53,1 
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Toplam 147 100,0 

 

Öğrencilerin öğrenme biçimlerinden elde edilen puanların güvenirlik katsayıları tablo 3’de 

verilmiştir. 

Tablo 3. Öğrencilerin Öğrenme Biçimlerinden Elde Edilen Puanların Güvenirlik Katsayıları 

Öğrenme Biçimi  Güvenirlik Katsayısı 

Somut Yaşantı SY 0,75 

Yansıtıcı Gözlem YG 0,74 

Soyut Kavramsallaştırma SK 0,79 

Aktif Yaşantı AY 0,69 

 

3.1. Öğrencilerin Öğrenme Stillerinin Sınıf Düzeyine Göre Farklılaşması 

Öğrencilerin öğrenme biçimi ve bileşenlerinin sınıf düzeyine göre dağılımının verildiği tablo 4 

incelendiğinde; en yüksek ortalamalar, birinci sınıf ( Χ  =34,22) öğrencileri için AY, ikinci sınıf ( Χ

=33,45), üçüncü sınıf ( Χ  =33,03) ve dördüncü sınıf ( Χ =34,00) öğrencileri için de SK öğrenme 

biçimine aittir. En düşük ortalamalar ise, birinci ( Χ  =22,95), ikinci ( Χ =25,18), üçüncü (Χ  =25,55)  

ve dördüncü (Χ  =24,33) sınıf öğrencileri için SY öğrenme biçimine aittir. Buna göre, birinci sınıf 

öğrencileri “yaparak” öğrenmeyi; ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf Öğrencileri de “düşünerek” 

öğrenmeyi daha fazla tercih etmektedirler. Öğrencilerin; “sorunların çözümünde en az sezgilere dayalı 

yaklaşım izledikleri, diğer insanlarla etkileşim içinde öğrenmekten daha az zevk aldıkları” ve “en çok 

düzenli, bilimsel ve düşünsel yaklaşımı tercih ettikleri” görülmektedir. 

Tablo 4. Öğrencilerin Öğrenme Biçimi ve Bileşenlerinin Sınıf Düzeyine Göre Dağılımı 

Öğrenme 

Biçimi ve 

Bileşenleri 

Sınıf 

Düzeyi 
f 

 

S.S. 

SY 

1 41 22,95 5,65 

2 38 25,18 8,42 

3 38 25,55 5,07 

4 30 24,33 6,09 

YG 

1 41 29,41 6,16 

2 38 31,74 6,12 

3 38 29,00 5,90 

4 30 27,90 6,55 

SK 1 41 33,41 5,89 

Χ
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2 38 33,45 5,82 

3 38 33,03 7,41 

4 30 34,00 8,06 

AY 

1 41 34,22 6,49 

2 38 29,34 5,57 

3 38 32,42 5,05 

4 30 33,77 6,75 

SK-SY 

1 41 10,46 9,69 

2 38 8,26 11,97 

3 38 7,47 11,33 

4 30 9,67 12,17 

AY-YG 

1 41 4,80 11,00 

2 38 -2,39 8,76 

3 38 3,42 9,38 

4 30 5,87 10,99 

 

Sınıf düzeyi bakımından, Öğrencilerin öğrenme biçimi ve bileşenlerine ilişkin farklılık olup 

olmadığını belirlemek amacıyla gerçekleştirilen varyans analizi (ANOVA) sonuçları tablo 5’de 

verilmiştir. Tablo 5’e göre Öğrencilerin; AY öğrenme biçiminde “ikinci” ile “birinci” ve ”ikinci” ile 

”dördüncü” sınıflar arasında; Aktif-Yansıtıcı (AY-YG) birleştirilmiş puanlarında ise “ikinci” ile 

“birinci” ve ”ikinci” ile ”dördüncü” sınıflar arasında anlamlı farklılaşma vardır (p<0,05). Buna göre, 

AY puan ortalamaları dikkate alındığında; birinci ve dördüncü sınıf öğrencileri, ikinci sınıf 

öğrencilerine göre problem çözme ve karar verme aşamalarında mantıksal kuramları daha çok 

kullanmaktadırlar. AY-YG puan ortalamaları incelendiğinde; ikinci sınıf öğrencileri Aktif öğrenme 

biçimini kullanırken, birinci ve dördüncü sınıf öğrencileri Yansıtıcı öğrenme biçimini 

kullanmaktadırlar.  

 

Tablo 5. Öğrencilerin Öğrenme Biçimi ve Bileşenlerinin Sınıf Düzeyine Göre Varyans Analizi 

Sonuçları 

Öğrenme 

Biçimi ve 

Bileşenleri 

Varyansın 

Kaynağı 

Kareler 

Toplamı 
sd 

Kareler 

Ortalaması 
F p 

Gruplar 

Arası Fark 

SY 

Gruplar Arası 159,033 3 53,011 

1,27 0,283 - Gruplar İçi 5925,674 143 41,438 

Toplam 6084,707 146 
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YG 

Gruplar Arası 275,300 3 91,767 

2,41 0,069 - Gruplar İçi 5438,020 143 38,028 

Toplam 5713,320 146 

 

SK 

Gruplar Arası 15,939 3 5,313 

0,11 0,950 - Gruplar İçi 6556,320 143 45,848 

Toplam 6572,259 146 

 

AY 

Gruplar Arası 547,113 3 182,371 

5,11 0,002* 
iki – bir  

iki – dört  
Gruplar İçi 5100,207 143 35,666 

Toplam 5647,320 146 

 

SK - SY 

Gruplar Arası 210,051 3 70,017 

0,55 0,646 - Gruplar İçi 18103,704 143 126,599 

Toplam 18313,755 146 

 

AY - YG 

Gruplar Arası 1487,031 3 495,677 

4,90 0,002* 
iki – bir  

iki – dört  
Gruplar İçi 14442,248 143 100,995 

Toplam 15929,279 146 

 *p<0,05 

Tablo 6. Öğrencilerin Öğrenme Stillerinin Sınıf Düzeyine Göre Dağılımı 

Sınıf 

Düzeyi 

Öğrenme Stili 
Toplam 

Ayrıştıran Özümseyen Yerleştiren Değiştiren 

1 

Öğr. Sayısı 0 4 11 26 41 

% Sınıf 0 9,8 26,8 63,4 100,0 

% Toplam 0 2,7 7,5 17,7 27,9 

2 

Öğr. Sayısı 5 2 20 11 38 

% Sınıf 13,2 5,3 52,6 28,9 100,0 

% Toplam 3,4 1,4 13,6 7,5 25,9 

3 

Öğr. Sayısı 2 5 10 21 38 

% Sınıf 5,3 13,2 26,3 55,3 100,0 

% Toplam 1,4 3,4 6,8 14,3 25,9 

4 

Öğr. Sayısı 3 2 5 20 30 

% Sınıf 10 6,7 16,7 66,7 100,0 

% Toplam 2,0 1,4 3,4 13,6 20,4 

Toplam 

Öğr. Sayısı 10 13 46 78 147 

% Sınıf 6,8 8,8 31,3 53,1 100,0 

% Toplam 6,8 8,8 31,3 53,1 100,0 
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Yapılan Ki-Kare bağımsızlık testine göre, Öğretmen Adaylarının öğrenme stili ile sınıf 

düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki vardır (p<0,05). Tablo 6’ya göre toplam 41 birinci sınıf 

Öğrencisinin %63,4’ü Değiştiren, %26,8’i Yerleştiren, %9,8’i Özümseyen öğrenme stiline; toplam 38 

ikinci sınıf Öğrencisinin %28,9’u Değiştiren, %52,6’sı Yerleştiren, %5,3’ü Özümseyen ve %13,2’si de 

Ayrıştıran öğrenme stiline; toplam 38 üçüncü sınıf Öğrencisinin %55,3’ü Değiştiren, %26,3’ü 

Yerleştiren %13,2’si Özümseyen ve  %5,3’ü da Ayrıştıran öğrenme stiline; toplam 30 dördüncü sınıf 

öğrencisinin %66,7’si Değiştiren, %16,7’si Yerleştiren, %6,7’si Özümseyen ve %10’u da Ayrıştıran 

öğrenme stiline sahip olduğu belirlenmiştir. 

3.2. Öğrencilerin Öğrenme Stillerinin Mezun Oldukları Lise Türüne Göre Farklılaşması 

Öğrencilerin öğrenme biçimi ve bileşenlerinin mezun oldukları lise türüne göre dağılımlarının 

verildiği tablo 7’ ye göre; en yüksek ortalamalar, Genel Lise ( Χ  =33,19), Öğretmen Lisesi ( Χ  

=33,67) ve Süper Liseden ( Χ =34,74) mezun öğrenciler için SK, Anadolu Lisesi ( Χ =33,48) ve Fen 

Lisesinden ( Χ  =31,88) mezun öğrenciler için AY öğrenme biçimlerine aittir. En düşük ortalamalar 

ise, Genel Lise ( Χ  =25,72), Öğretmen Lisesi ( Χ =24,26), Anadolu Lisesi (Χ  =24,07), Fen Lisesi (

Χ  =26,75) ve Süper Liseden (Χ  =23,32) mezun Öğrenciler için SY öğrenme biçimine aittir.  

Tablo 7. Öğrencilerin Öğrenme Biçimi ve Bileşenlerinin Lise Mezuniyet Türüne Göre Dağılımı 

Öğrenme  

Biçimi ve 

Bileşenleri 

Sınıf Düzeyi f 
 

S.S. 

SY 

Genel Lise 36 25,72 6,81 

Öğretmen Lisesi 27 24,26 5,92 

Anadolu Lisesi 42 24,07 6,87 

Fen Lisesi 8 26,75 2,49 

Süper Lise 34 23,32 6,57 

YG 

Genel Lise 36 28,39 5,72 

Öğretmen Lisesi 27 30,07 6,35 

Anadolu Lisesi 42 29,45 7,04 

Fen Lisesi 8 30,75 6,54 

Süper Lise 34 30,41 5,77 

SK 

Genel Lise 36 33,19 6,27 

Öğretmen Lisesi 27 33,67 5,17 

Anadolu Lisesi 42 33,00 7,85 

Fen Lisesi 8 30,63 6,41 

Süper Lise 34 34,74 6,87 

Χ
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AY 

Genel Lise 36 32,39 5,78 

Öğretmen Lisesi 27 32,00 5,71 

Anadolu Lisesi 42 33,48 7,39 

Fen Lisesi 8 31,88 4,05 

Süper Lise 34 31,53 6,02 

 

Tablo 7. Devamı… 

SK-SY 

Genel Lise 36 7,47 11,16 

Öğretmen Lisesi 27 9,41 8,62 

Anadolu Lisesi 42 8,93 12,79 

Fen Lisesi 8 3,88 8,36 

Süper Lise 34 11,41 11,45 

AY-YG 

Genel Lise 36 4,00 9,59 

Öğretmen Lisesi 27 1,93 9,83 

Anadolu Lisesi 42 4,02 12,43 

Fen Lisesi 8 1,13 9,67 

Süper Lise 34 1,12 9,45 

 

Tablo 8’ de verilen varyans analizi sonuçlarına göre Öğretmen Adaylarının öğrenme biçim ve 

bileşenlerinin arasında herhangi bir farklılaşma oluşmamıştır(p>0,05).  

Tablo 8. Öğrencilerin Öğrenme Biçimi ve Bileşenlerinin Lise Mezuniyet Türlerine Göre Varyans 

Analizi Sonuçları 

Öğrenme 

Biçimi ve 

Bileşenleri 

Varyansın  

Kaynağı 

Kareler 

Toplamı 
sd 

Kareler 

Ortalaması 
F p 

Gruplar 

Arası 

Fark 

SY 

Gruplar Arası 150,573 4 37,643 

0,90 0,465 - Gruplar İçi 5934,134 142 41,790 

Toplam 6084,707 146   

YG 

Gruplar Arası 92,772 4 23,193 

0,59 0,673 - Gruplar İçi 5620,547 142 39,581 

Toplam 5713,320 146   

SK 
Gruplar Arası 132,127 4 33,032 

0,73 0,574 - 
Gruplar İçi 6440,132 142 45,353 
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Toplam 6572,259 146   

AY 

Gruplar Arası 80,942 4 20,236 

0,52 0,724 - Gruplar İçi 5566,377 142 39,200 

Toplam 5647,320 146   

SK - SY 

Gruplar Arası 496,368 4 124,092 

0,99 0,416 - Gruplar İçi 17817,387 142 125,475 

Toplam 18313,755 146   

AY - YG 

Gruplar Arası 254,046 4 63,512 

0,58 0,681 - Gruplar İçi 15675,232 142 110,389 

Toplam 15929,279 146   

 

Tablo 9’da Öğrencilerin öğrenme stillerinin lise mezuniyet türüne göre dağılımları verilmiştir. 

Buna göre; toplam 36 Genel Lise mezunu Öğrencinin % 5,6’sı Ayrıştıran, % 13,9’u Özümseyen, % 

19,4’ü Yerleştiren ve % 61,1’i Değiştiren öğrenme stiline; toplam 27 Öğretmen Lisesi mezunu 

Öğrencinin % 11,1’i Ayrıştıran, % 29,6’sı Yerleştiren ve % 59,3’ü Değiştiren öğrenme stiline; toplam 

42 Anadolu Lisesi mezunu Öğrencinin % 7,1’i Ayrıştıran, % 9,5’i Özümseyen, % 26,2’si Yerleştiren, 

% 57,1’i Değiştiren öğrenme stiline; toplam 8 Fen Lisesi mezunu öğrencinin % 25’i Özümseyen, % 

37,5’i Değiştiren ve Yerleştiren öğrenme stiline ve toplam 34 Süper Lise (Yabancı Dil Ağırlıklı Lise) 

mezunu Öğrencinin % 5,9’u Ayrıştıran ve Özümseyen, % 50’si Yerleştiren, % 38,2’si Değiştiren 

öğrenme stiline sahiptir. 

Tablo 9. Öğrencilerin Öğrenme Stillerinin Lise Mezuniyet Türüne Göre Dağılımı 

Lise Mezuniyet  

Türü 

Öğrenme Stili 
Toplam 

Ayrıştıran Özümseyen Yerleştiren Değiştiren 

Genel Lise 

Öğr. Sayısı 2 5 7 22 36 

% Sınıf 5,6 13,9 19,4 61,1 100,0 

% Toplam 1,4 3,4 4,8 15,0 24,5 

Öğretmen Lisesi 

Öğr. Sayısı 3 0 8 16 27 

% Sınıf 11,1 0,0 29,6 59,3 100,0 

% Toplam 2,0 0,0 5,4 10,9 18,4 

Anadolu Lisesi 

Öğr. Sayısı 3 4 11 24 42 

% Sınıf 7,1 9,5 26,2 57,1 100,0 

% Toplam 2,0 2,7 7,5 16,3 28,6 

Fen Lisesi 
Öğr. Sayısı 0 2 3 3 8 

% Sınıf 0,0 25,0 37,5 37,5 100,0 
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% Toplam 0,0 1,4 2,0 2,0 5,4 

Süper Lise 

Öğr. Sayısı 2 2 17 13 34 

% Sınıf 5,9 5,9 50,0 38,2 100,0 

% Toplam 1,4 1,4 11,6 8,8 23,1 

Toplam 

Öğr. Sayısı 10 13 46 78 147 

% Sınıf 6,8 8,8 31,3 53,1 100,0 

% Toplam 6,8 8,8 31,3 53,1 100,0 

 

4. TARTIŞMA ve SONUÇ 

Araştırma sonucunda; Fen Bilgisi Öğretmeni Adaylarının, en çok “Değiştiren”, en az ise 

“Ayrıştıran” öğrenme stiline sahip oldukları tespit edilmiştir. Değiştiren öğrenme stili, somut yaşantı 

(SY) ve yansıtıcı gözlem (YG) öğrenme biçimlerini kapsar. Buna göre Fen Bilgisi Öğretmeni 

Adaylarının en çok; düşünceleri biçimlendirirken kendi duygu ve düşüncelerini göz önüne alma, 

somut durumlara pek çok açıdan bakabilme ve ilişkileri organize edebilme yeteneğine sahip oldukları 

ve genellikle öğrenme sırasında öğretmenin motive edici bir rolde olmasını istedikleri anlaşılmaktadır. 

Ayrıca, “Değiştiren” öğrenme stiline sahip bireyler, öğrenme durumunda sabırlı, nesnel, dikkatli 

yargılarda bulunan fakat bir eylemde bulunmayanlardır. Bunun yanı sıra Öğretmen Adaylarının, 

problem çözme, karar verme, fikirleri pratikte uygulama, fikirlerin analizini yapma ve sistematik 

plânlama yapma gibi özelliklere  daha az sahip oldukları anlaşılmaktadır. Bu sonuçlar 

Denizoğlu[9]’nun elde ettiği sonuçlarla paralellik  göstermemektedir. Denizoğlu[9]’nun yaptığı 

çalışmada, Öğrencilerin en fazla Özümseyen, en az ise Yerleştiren öğrenme stiline sahip oldukları 

belirtilmiştir.  

Öğrencilerin öğrenme biçimleri ve bileşenlerinin sınıf düzeyine göre farklılaştığı tespit 

edilmiştir. Böylece, en yüksek ortalamalar; birinci sınıf öğrencileri için AY, ikinci, üçüncü ve 

dördüncü sınıf öğrencileri için de SK öğrenme biçimine aittir. En düşük ortalamalar ise, birinci, ikinci, 

üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileri için SY öğrenme biçimine aittir. Elde edilen sonuçlara göre, 

birinci sınıf öğrencileri “yaparak” öğrenmeyi, ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileri ise 

“düşünerek” öğrenmeyi daha fazla tercih etmektedirler. Birinci, ikinci üçüncü ve dördüncü sınıf 

Öğrencilerinin en düşük puan ortalamalarının SY öğrenme biçimine ait olması; Öğrencilerin önyargı 

olmaksızın kendilerini yeni yaşantılara açık tutamadıklarını göstermektedir. Ayrıca SY puan 

ortalamaları incelendiğinde; üçüncü sınıf öğrencilerinin diğer öğrencilere göre “sorunların çözümünde 

daha çok sezgilere dayalı yaklaşım izledikleri, canlandırma, öykü ve diğer insanlarla etkileşim içinde 

öğrenmekten daha fazla zevk aldıkları” görülmektedir. YG puan ortalamaları dikkate alındığında, 

birinci, ikinci ve üçüncü sınıf öğrencilerinin dördüncü sınıf öğrencilerine göre ve birinci sınıf 

öğrencilerinin üçüncü sınıf öğrencilerine göre; “öğrenme sırasında olayın özünü kavramayı, karar 
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vermeden önce dikkatlice gözlemde bulunmayı daha çok tercih ettikleri” anlaşılmaktadır. Öğrencilerin 

SK puan ortalamaları birbirine oldukça yakın ve yüksek değerdedir. Böylece Öğrenciler, gözlemlerini 

mantıksal olarak sağlam kuramlar içine oturtabilmeyi istemekte ve düşünerek öğrenmektedirler.  AY 

puan ortalamaları dikkate alındığında; birinci, üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerinin ikinci sınıf 

öğrencilerine göre, problem çözme ve karar verme aşamalarında mantıksal kuramları daha çok 

kullandıkları anlaşılmaktadır. Öğrencilerin SK-SY puan ortalamaları incelendiğinde; birinci, ikinci ve 

dördüncü sınıf öğrencileri, üçüncü sınıf öğrencilerinden daha fazla soyut öğrenme biçimini 

kullanmaktadırlar. AY-YG puan ortalamalarına göre; ikinci sınıf öğrencileri aktif öğrenme biçimini 

kullanırken, birinci, üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileri yansıtıcı öğrenme biçimini 

kullanmaktadırlar.  

Ayrıca Öğrencilerin öğrenme stilleriyle sınıf düzeyleri arasındaki dağılımları incelendiğinde; 

birinci, üçüncü ve dördüncü sınıf Öğrencilerinin çoğunun “Değiştiren” öğrenme stiline; ikinci sınıf 

Öğrencilerinin çoğunun ise “Yerleştiren” öğrenme stiline sahip olduğu belirlenmiştir. Problem çözme, 

karar verme, fikirlerin mantıksal analizi ve sistematik plânlama yapma gibi özellikleri içeren 

“Ayrıştıran” öğrenme stilini ise; birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf Öğrencileri en az tercih 

etmektedirler. “Yerleştiren” öğrenme stilindeki öğrenenler, öğretmenlerinden bilgiyi kendilerinin 

keşfetmelerini sağlayacak fırsatlar yaratmasını beklerler. Böyle ortamların öğrenciye beklediği ölçüde 

sunulamaması, Yerleştiren öğrenme stiline sahip öğrencilerin öğrenme ortamı için sıkıntı yaratabilir. 

“Değiştiren” öğrenme stiline sahip öğrenciler, düşünceleri biçimlendirirken kendi duygu ve 

düşüncelerini göz önüne alırlar. Somut durumlara pek çok açıdan bakabilme ve ilişkileri organize 

edebilme yeteneğine sahiptirler. Genellikle öğrenme sırasında öğretmenin motive edici bir rolde 

olmasını isterler.  

 

5. ÖNERİLER 

Araştırmada ulaşılan sonuçlara dayalı olarak Öğretmen Adayları ve Öğretim Üyelerine 

yönelik öneriler şu şekilde sıralanabilir: 

Öğretmen adaylarının öğrenme stillerini mesleki yaşantılarında kullanabilecekleri 

düşünüldüğünde,  Fakültedeki derslerde bu konuyla ilgili izlenmesi gereken çeşitli yollar öğrencilere 

verilmelidir.  

Öğretmen adayları, öğretmenlik yaşantılarında kendi öğrencilerinin öğrenme stillerini 

belirleyerek, derslerinde uygun öğretim yöntemlerini kullanabilmeleri hususunda öğretim üyelerince 

teşvik edilmelidirler.  
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Öğretmen Adayları; mesleki yaşantılarında derste kullanacağı öğretim yöntemini belirlerken, 

öğrencilerinin bireysel farklılıklarını ve öğrenme stillerini dikkate alması gerektiğinin bilincinde 

olmalıdır. 
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ÖZET 

 

Bu araştırmanın amacı, ilköğretim 8.sınıf öğrencilerinin fen ve teknoloji dersine yönelik 

tutumları ile fen ve teknoloji ders başarıları arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Araştırma örneklemini, 

2008/2009 öğretim yılında Ankara ili Altındağ ilçesindeki bir resmi ilköğretim okulunun 8. sınıfında 

öğrenim gören 102 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada PISA (2006) öğrenci uygulamasındaki 

maddelerden ve kişisel bilgi formundan yararlanılarak hazırlanan veri toplama aracı kullanılmıştır. 

Verilerin analizinde; tek yönlü varyans analizi, F, t ve Scheffe testleri uygulanmış ve korelasyon 

katsayıları hesaplanmıştır.  

Araştırma bulguları, ilköğretim 8. sınıf öğrencilerinin tutum puanlarının cinsiyete ve 

annelerinin eğitim düzeyine göre farklılaştığını ortaya koymaktadır. Buna karşın babalarının eğitim 

düzeyi ve evdeki kitap sayısı açısından istatistiksel olarak anlamlı bir değişim saptanmamıştır. 

İlköğretim 8.sınıf öğrencilerinin cinsiyeti ve annelerinin eğitim düzeyi açısından anlamlı bir farklılık 

bulunmuştur. Bu durum, kız öğrenciler ve annelerinin eğitim düzeyi lise olanlar lehinedir. İlköğretim 

8.sınıf öğrencilerinin fen ve teknoloji dersine yönelik tutumlarının oldukça olumlu bulunduğu ve fen 

dersine yönelik tutumları ile fen başarıları arasında istatistiksel açıdan yüksek düzeyde, pozitif ve 

anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır (r=.716, p<.01). 

Anahtar Kelimeler: Fene  yönelik tutum, fen başarısı 
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ABSTRACT 

The aim of this study is to determine the relationship between attitudes and academic 

achievements of  8th grade students towards science and technology. The sample of the study was  8th 

grade students from  schools in Altındağ county, Ankara. Material and personal information from the 

PISA (2006)  student application form draws on the data collection tool was used. Data were tabulated 

by one way ANOVA, F, t and Scheffe tests, then correlation coefficients were measured. It was found 

that the attitude points of 8th grade students  were different according to gender and educational level 

of mothers. But there is a significance difference according to their fathers' education level and 

number of books in the house. According to learning level; there is a significance difference according 

to gender and educational level of mothers. This situation is an advantage for female students. It was 

found that 8th grade students’ attitudes towards science and technology lesson is quite positive and 

there was positive and high relationship between 8th grade students’ science success and attitudes 

towards science lesson (r=.716, p<.01). 

Keyword: Attitude towards science, science success 

 

1. GİRİŞ 

Fen öğretimi konularında yapılan araştırmalar öğrencilerin bireysel farklılıkları ile fen 

başarıları arasındaki ilişkileri üzerine yoğunlaşmaktadır. Fen öğretiminin planlanmasında öğrencilerin 

fen ve teknolojiye yönelik tutumlarının bilinmesi önemli bir yer tutmaktadır. Öğrenciler, derse karşı 

tutumları açısından farklılık göstermekte ve bu da farklı düzeylerde fen dersi başarılarına sahip 

olmalarına neden olmaktadır.  

Fen eğitiminin amacı, öğrencilerin fen ve teknoloji hakkında daha çok bilgi edinmelerine, 

problemlerin analizi ve çözümlenmesinde daha fazla deneyim kazanmalarına yardımcı olmayı 

hedeflemektedir. Ayrıca, fen bilimlerinin yaratıcı düşüncenin ve zihinsel gelişimin temellerini 

sağladığı da bilinmektedir (Gürdal, 1997). Fen öğrenme, öğretmede duyuşsal alanın önemi 

vurgulanmaktadır (Simpson ve diğerleri, 1994). Duyuşsal alan ilgiler, tutumlar, değerler ve eğilimler 

ile ilgilidir. Bu özelliklerin büyük bir bölümünü tutumlar oluşturmaktadır.  

 İnsanların yaşamı daha kolay hale getirmek için doğayı ve doğa gerçeklerini gözlemlemeleri 

ve incelemeleri sonucu ortaya çıkan fen bilimlerine karşı öğrencilerin olumlu tutum ve davranışlar 

kazanması için, fenin etkili ve bilinçli öğretilmesi büyük önem taşır. Ancak öğrencilerin eğitim 

programlarındaki öğrenmelerini etkileyen duyuşsal özelliklerinin, okullarda genellikle göz ardı 

edildiği bilinmektedir. Duyuşsal özellikler bakımından yeterli gelişimi sağlanmayan öğrencilerin 

sadece derse değil aynı zamanda doğaya yönelik davranışları da farklılık göstermektedir. 



II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi  385  
 

II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongre Kitabı 

Tutumlar, duyuşsal nitelikteki davranışlar içinde yer alan, doğrudan gözlenemeyen psikolojik 

yapılardır (Aşkar, 1986). Tutumlar  başarıyı, başarı da tutumları etkilemektedir (Aiken, 1980; Aşkar, 

1986). Yapılan araştırmalar tutum ile başarı arasında pozitif yönde korelâsyonlar bulunduğunu ortaya 

koymaktadır (Bloom, 1979; Tekindal, 1988; Berberoğlu, 1990; Saracaloğlu, 2002). Son yıllarda çoğu 

çalışmanın konusunu oluşturan “fene karşı tutum” kavramı ise bilimin ürünü olan bir objeye, okuldaki 

fen dersine veya bilimin, toplumun ve bilim insanlarının üzerindeki etkisine karşı sahip olunan duygu, 

inanç ve değerler bütünü şeklinde tanımlanabilir (Osborne,  2003). 

 Tutumlarla başarı arasındaki anlamlı korelâsyonlar, tutumların en az bilişsel alan davranışları 

kadar etkili olduklarını ve okul programları içerisinde ele alınması gerektiğini ortaya koymaktadır 

(Bloom, 1979; Berberoğlu, 1990).  

Fen ve teknoloji dersinin amaçları arasında cinsiyet ayırt etmeksizin bilime, bilim insanlarına 

ve fen öğrenmeye karşı olumlu tutumlar geliştirmek gelmektedir. Ancak, cinsiyetin fene yönelik 

tutumu etkileyen en önemli faktör olduğu, meta-analiz çalışmalarında (Becker, 1989; Weinburgh, 

1995) ve çeşitli literatür derlemelerinde (Schibeci, 1984) belirlenmiştir.  

Çocukların tutumları erken çağlarda oluşturulduğu için fene yönelik olumlu tutum 

geliştirilmesinde ilköğretim döneminin önemi yadsınamaz bir gerçektir (Jewett, 1996).George 

(2000)’un yaptığı çalışmaya göre öğrencilerin fene karşı tutumları ilköğretimin birinci kademesinde 

yüksek iken, genelde ilköğretim ikinci kademe ve lisede düşmektedir. Ancak tutumdaki bu düşüş 

erkeklerde kızlara göre daha belirgindir. Bunda etkili olan faktörlerin başında ise fen kavramları, 

öğretmenin fene karşı teşviki ve öğrencilerin birbirine karşı olan tutumları gösterilmektedir. Hofstein, 

Maoz ve Rishpon (1990) tarafından yapılan diğer araştırmalarda da fene ilişkin tutumların ilkokulda 

daha olumlu olduğu, yaş büyüdükçe tutumların göreli olarak düştüğü saptanmıştır. Bu durum 

öğrencilerin büyüdükçe yeteneklerine ilişkin güvenlerini yitirdiklerine, lisede derslerine daha az ilgi 

göstermelerine neden olduğuna bağlanmıştır (Francis ve Greer, 1999; Serin ve ark. 2003).  

TIMMS (1999) çalışmasında annenin eğitim durumu, babanın eğitim durumu ve evdeki kitap 

sayısı gözlenen değişkenleri sosyo-ekonomik statü (SES) örtük değişkenini olarak tanımlanmıştır. 

Öğrencilerin TIMSS Fen Bilgisi testindeki öğrenci başarılarını en çok açıklayan değişkenlerden biri 

olarak da sosyo-ekonomik düzey bulunmuştur. Sosyo-ekonomik gösterge olarak alınan ebeveynlerin 

eğitim düzeyleri ve evdeki kitap sayısı başarı ile en yüksek ilişkisini vermektedir. Ayrıca, öğrencilerin 

fen bilgisi derslerinde başarısız olduklarına inanıp bu alanla ilgili olarak kendilerini çaresiz 

hissettikleri zamanda  başarı düzeylerinin düştüğü belirlenmiştir. Bu ilişki de duyuşsal özelliklerin 

başarıyı ne ölçüde etkilediğini göstermesi açısından önemlidir. Öğrencilerin fen bilgisine yönelik 

tutumları başarı-başarısızlık algıları ile ilişkilidir. Kendini başarısız düşünen öğrencilerin tutumları da 

olumsuz etkilenmektedir. Öğrencilerin derse yönelik tutumları sınıf içi etkinliklerin her türü ile olumlu 

ilişkiler göstermektedir. Sosyo-ekonomik düzeyin artıyor olması fen bilgisine verilen önemin 
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azalmasına neden olmaktadır. Düşük sosyo-ekonomik düzeyden gelen öğrenciler hem kendilerinin 

hem de ailelerinin ve arkadaşlarının fen bilgisine daha çok önem verdiğini düşünmektedirler. 

PISA (2003) çalışmasında fen bilimleri alanındaki performans açısından kız ve erkekler 

arasında sistematik farklar görülmemiştir. Bunun nedeni olarak yüksek ve düşük performans gösteren 

gruplar arasındaki kız ve erkek öğrenci oranlarının birbirine  benzediği vurgulanmıştır. 

PISA (2006) çalışmasında fen bilimleri alanında öğrenci performansını etkileyen bazı 

faktörleri (ekonomik, sosyal ve kültürel statü) içeren bir indeks geliştirilmiştir. Bu indeks; baba veya 

annenin okulda eğitim alma yıllarına göre velilerin en yüksek eğitim düzeyi indeksi ve evde sahip 

olunan eşyalar gibi değişkenlerden oluşturulmuştur. Bu indekse göre PISA 2006 çalışmasına katılan 

öğrencilerimizin büyük bir çoğunluğunun akademik başarısının ekonomik, sosyal ve kültürel statünün 

yüksek olup olmama durumlarından etkilendiğini göstermiştir. 

İlköğretim düzeyinde fen bilgisi öğretimi ile ilk kez karşılaşan öğrencilerin bu derse ve derste 

yapılan etkinliklere yönelik olarak, öğretim sırasında kazandıkları tutumları, onların ileriki 

yaşamlarında önemli yer tutmaktadır (Çetin, Hamurcu ve Günay, 2001).   Okulda verilen eğitimin fen 

tutumlarını olumlu etkilediği bulunmuştur. Hall, 1990; Mdletshe ve ark., 1995).  

1.1. Problem Durumu 

 Araştırmanın problemi, ilköğretim 8. sınıf öğrencilerinin fen ve teknoloji dersine yönelik 

tutumları ile fen ve teknoloji dersi akademik başarıları arasında anlamlı bir ilişki var mıdır biçiminde 

ifade edilmiştir. 

1.2. Amaç 

Bu araştırmanın amacı, ilköğretim 8. sınıf öğrencilerinin fen ve teknoloji dersine yönelik 

tutumları ve akademik başarılarını arasında manidar bir ilişki olup olmadığının belirlenmesi 

amaçlanmıştır. 

Bu genel amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır: 

İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin, fen ve teknoloji dersine yönelik tutumları ile akademik 

başarıları; 

1. Cinsiyete 

2. Annelerinin eğitim düzeyine 

3. Babalarının eğitim düzeyine 

4. Evdeki kitap sayısına 
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göre anlamlı olarak farklılaşmakta mıdır? 

2. YÖNTEM 

Bu bölümde, araştırmanın  modeli, çalışma grubu, verilerin toplanması ve analizi konuları yer 

almaktadır. 

Araştırma yöntemlerinden biri olan genel tarama modeli, araştırmanın modelini oluşturacaktır. 

Tarama modelleri, geçmişte ya da halen var olan bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi 

amaçlayan araştırma yaklaşımlarıdır.   

2.1. Çalışma Grubu  

Araştırma, Ankara ili, Altındağ ilçesinde yer alan ve 2008-2009 öğretim yılında, 2 resmi 

ilköğretim okulunun 8. sınıfında okuyan 102 öğrenci üzerinde yürütülmüştür.  

2.2. Verilerin Toplanması ve Analizi 

Araştırmaya ilişkin veriler;  PISA (2006) öğrenci uygulamasındaki likert tipi 21 maddeden ve 

kişisel bilgi formundan yararlanılarak hazırlanan veri toplama aracı ile toplanmıştır. Ölçekten en az 21, 

en fazla 84 puan alınabilmekte ve yüksek puanlar olumlu tutumu göstermektedir. Araştırmada fen ve 

teknoloji dersine yönelik tutum ölçeğinin güvenirlik katsayısı .86 olarak hesaplanmıştır. Öğrencilerin 

fen ve teknoloji dersi akademik başarılarını dönem sonu karne notları oluşturmuştur. Öğrencilerin fen 

ve teknoloji dersi başarı notları ilköğretim veli bilgilendirme sistemi “e-okul” yardımıyla edinilmiştir. 

İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin fen ve teknoloji dersine yönelik tutumları ile akademik 

başarıları arasındaki ilişkinin belirlenmesinde tek yönlü varyans analizi, F, t ve Scheffe testleri 

uygulanmış ve korelasyon katsayıları hesaplanmıştır. Verilerin analizinde anlamlılık düzeyi (p<.01)  

olarak alınmıştır. 

 

3. BULGULAR ve YORUM 

Bu bölümde verilerin analizi sonucunda elde edilen bulgular, her bir alt amaca ilişkin olarak 

sırayla sunulmaktadır. 

Araştırmanın yürütüldüğü öğrencilerin tutum puanları ile akademik başarıları arasında bir ilişki 

olup olmadığına Pearson Momentler Çarpım Korelasyon Katsayısı hesaplanarak bakılmıştır. Analiz 

sonuçları Tablo 1’de verilmiştir. 
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Tablo 1. Tutum Puanı ile Karne Notu Arasındaki İlişki 

Değişkenler N  Stand. Sap. r p. 

Karne Notu 102 53,78 10,74 .716 .000 

Tutum Puanı 102 81,34 33,43   

 

Tablo 1’e göre tutum puanları ile karne notu arasında  .716 düzeyinde manidar ilişki vardır. 

Bu sonuç doğrultusunda tutum ile akademik başarı arasında istatistiksel açıdan yüksek düzeyde, 

pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür.  

Öğrencilerin tutum puanlarının cinsiyete göre anlamlı bir fark gösterip göstermediğine 

bağımsız gruplar için t testiyle bakılmıştır. Analiz sonuçları Tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 2. İlköğretim 8. Sınıf öğrencilerinin Tutum Puanlarının Cinsiyete Göre  

t-Testi Sonuçları 

Tutum 

Puanı 

Cinsiyet N  Stand. 

Sap. 

t p 

 Kız 102 45,78 9,64 2,11. .000 

Erkek 102 39,42 11,13   

 

Analiz sonucunda, ilköğretim 8. Sınıf öğrencilerinin fen ve teknoloji dersine yönelik tutum 

puanları ile cinsiyetleri arasında Tablo 2’de de görüldüğü gibi istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

bulunmuştur. [t=2.11, p<.01]. Bu sonuca göre kız öğrencilerin fen ve teknoloji dersine ilişkin tutum 

puanları, erkek öğrencilerin tutum puanlarından daha olumludur. 

Öğrencilerin başarı puanlarının cinsiyete göre anlamlı bir fark gösterip göstermediğine 

bağımsız gruplar için t testiyle bakılmıştır. Bulgular Tablo 3’de verilmiştir. 
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     Tablo 3. İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Dersi Başarı Puanlarının 

Cinsiyete Göre t-Testi Sonuçları 

Karne 

Notu 

Cinsiyet N  Stand. Sap. t p 

 Kız 102 63,23 8,57 
5,64 

 

,000 Erkek 102 47,65 15.40 

Analiz sonucunda, ilköğretim 8. Sınıf öğrencilerinin fen ve teknoloji dersi başarı puanları ile 

cinsiyetleri arasında Tablo 3’de de görüldüğü gibi istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmuştur 

[t= 5.64; p<.01]. Bu sonuca göre kız öğrencilerin başarı puanlarının erkek öğrencilerin başarı 

puanlarından daha yüksek olduğu bulunmuştur. 

Öğrencilerin fen ve teknoloji dersine yönelik tutum puanlarının annelerinin eğitim düzeyine 

göre anlamlı bir fark olup olmadığını test etmek için tek yönlü varyans analizi (One-Way Anova)  

yapılmıştır. Öğrencilerin anne ve babalarında yüksek öğretim gören veli bulunmadığından analize bu 

düzey alınmamıştır. Bulgular Tablo 4’te verilmiştir.  

Tablo 4. İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Dersi Tutum Puanlarının 

Annelerinin Eğitim Düzeyine Göre Dağılımı 

 Eğitim Düzeyi N  S F p 

 

 

 

 

 

Tutum 

Puanı 

Lise/ Meslek 

Lisesi/Teknik lise 

31 38,53 

 

9,40 

 

2,56 

 

 

 

 

 

,000 

İlköğretim II Kademe 

(Orta Okul) 26 
33,16 

 
7,25 

İlköğretim I. Kademe 

(İlkokul) 
33 33,78 7,02 

İlköğretim I. Kademeyi 

bitirmemiş 
12 28,34 5,64 

Toplam 102 36,85 8,52 

 



II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi  390  
 

II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongre Kitabı 

Analiz sonucunda, öğrencilerin fen ve teknoloji dersine yönelik tutumlarının annelerinin 

eğitim düzeyi açısından istatistiksel olarak anlamlı bir biçimde farklılaştığı görülmüştür [F=2.56, p< 

.01]. Başka bir deyişle, öğrencilerin tutum puanları, annelerinin eğitim düzeyine bağlı olarak anlamlı 

bir şekilde değişmektedir.  

Eğitim düzeyleri arasındaki farkların hangi gruplar arasında oluğunu bulmak amacıyla verilere 

Scheffe testi uygulanmıştır. Buna göre, annelerinin eğitim düzeyi Lise/ Meslek lisesi / Teknik lise olan 

öğrencilerin fen ve teknoloji dersi tutum puanlarının, İlköğretim II Kademe (Ortaokul), İlköğretim I. 

Kademe (İlkokul), İlköğretim I. Kademeyi bitirmemiş olan öğrencilerden daha olumlu olduğu 

bulunmuştur. 

Öğrencilerin fen ve teknoloji dersine yönelik başarı puanlarının annelerinin eğitim düzeyine 

göre anlamlı bir fark olup olmadığını test etmek için tek yönlü varyans analizi yapılmıştır. Bulgular 

Tablo 5’te verilmiştir.  

 

Tablo 5. İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Dersi Başarı Puanlarının 

Annelerinin Eğitim Düzeyine Göre Dağılımı 

 

 Eğitim Düzeyi N  S F p 

 

 

 

Başarı Puanı 

Lise/ Meslek 

Lisesi/Teknik lise 

31 57,44 

 

8,36 

 

8,06 

 

 

 

 

,000 

İlköğretim II Kademe 

(Orta Okul) 26 
44,76 

 
12,90 

İlköğretim I. Kademe 

(İlkokul) 
33 45,22 14,75 

İlköğretim I. Kademeyi 

bitirmemiş 
12 45,68 8,14 

Toplam 102 50,71 8,52 

 

Analiz sonucunda, ilköğretim 8. Sınıf öğrencilerinin fen ve teknoloji dersi başarı puanlarının 

annelerinin eğitim düzeyi açısından istatistiksel olarak anlamlı bir biçimde farklılaştığı görülmüştür 
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[F=8.06, p< .01]. Başka bir deyişle, öğrencilerin başarı puanları, annelerinin eğitim düzeyine bağlı 

olarak anlamlı bir şekilde değişmektedir. 

Farklılığın hangi gruplardan kaynaklandığını bulmak için verilere Scheffe testi uygulanmıştır. 

Elde edilen sonuçlara göre, İlköğretim II Kademe (Orta Okul) – Lise / Meslek lisesi / Teknik lise ve 

İlköğretim I. Kademe (İlkokul) – Lise / Meslek lisesi/Teknik lise eğitim düzeyleri arasında annelerinin 

eğitim düzeyi Lise/Meslek lisesi / Teknik lise olan öğrencilerin lehine anlamlı farklılık bulunduğu 

görülmüştür. Buna göre, değişime neden olan grup annelerinin eğitim düzeyi Lise / Meslek 

lisesi/Teknik lise olanlardır. 

Öğrencilerin fen ve teknoloji dersine yönelik tutum puanlarının babalarının eğitim düzeyine 

göre anlamlı bir fark olup olmadığını test etmek için tek yönlü varyans analizi yapılmıştır. Bulgular 

Tablo 6’da verilmiştir.  

Tablo 6. İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Dersi Tutum Puanlarının 

Babalarının Eğitim Düzeyine Göre Dağılımı 

 

 Eğitim Düzeyi N  S F p 

 

 

 

 

 

Tutum 

Puanı 

Lise/Meslek 

Lisesi/Teknik lise 

57 
45,41 9, 68 

2,13 

 

 

 

 

 

 

,137 

İlköğretim II Kademe 

(Orta Okul) 
28 45,63 9,36 

İlköğretim I. Kademe 

(İlkokul) 
15 48,58 10,59 

İlköğretim I. Kademeyi 

bitirmemiş 
2 52,16 12,43 

Toplam 102 45,37 9,82 

 

Analiz sonucunda, ilköğretim 8. Sınıf öğrencilerinin fen ve teknoloji dersi tutum puanları 

babalarının eğitim düzeyi açısından istatistiksel olarak anlamlı bir biçimde farklılaşmamaktadır 

[F=2,13, p< .01]. Bu sonuca göre, öğrencilerin tutum puanları, babalarının eğitim düzeyine bağlı 

olarak anlamlı bir şekilde değişmemektedir. 
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Öğrencilerin fen ve teknoloji dersine yönelik başarı puanlarının babalarının eğitim düzeyine 

göre anlamlı bir fark olup olmadığını test etmek için tek yönlü varyans analizi yapılmıştır. Bulgular 

Tablo 7’de verilmiştir.  

Tablo 7. İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Dersi Başarı Puanlarının 

Babalarının Eğitim Düzeyine Göre Dağılımı 

 Eğitim Düzeyi N  S F p 

 

 

 

 

Başarı 

Puanı 

 

Lise/Meslek 

Lisesi/Teknik lise 

57 
54,75 11,58 

5,29 

 

 

 

 

 

,163 

İlköğretim II Kademe 

(Orta Okul) 
28 55,86 10,69 

İlköğretim I. Kademe 

(İlkokul) 
15 56,33 13,47 

İlköğretim I. Kademeyi 

bitirmemiş 
2 63,08 15,34 

Toplam 
102 59,16 

13,79 

 

 

Analiz sonucunda, ilköğretim 8. sınıf öğrencilerinin fen ve teknoloji dersi başarı puanları 

babalarının eğitim düzeyi açısından istatistiksel olarak anlamlı bir biçimde farklılaşmamaktadır 

[F=5.29, p< .01]. Bu sonuca göre, öğrencilerin tutum puanları, babalarının eğitim düzeyine bağlı 

olarak anlamlı bir şekilde değişmemektedir. 

Araştırmanın dördüncü alt problemi  “İlköğretim 8. Sınıf öğrencilerinin fen ve teknoloji 

dersine yönelik tutumları ile başarıları, evdeki kitap sayısına göre farklılaşmakta mıdır?” biçiminde 

ifade edilmiştir. Öğrencilerin evdeki kitap sayısına göre fen ve teknoloji dersine yönelik tutum 

puanlarının anlamlı bir fark olup olmadığını test etmek için tek yönlü varyans analizi yapılmıştır. 

Bulgular Tablo 8’de verilmiştir. 
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Tablo 8. İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Dersi Tutum Puanlarının 

Evdeki Kitap Sayısına Göre Dağılımı 

 Evdeki Kitap Sayısı N  S F p 

 

 

 

 

 

Tutum 

Puanı 

0-10 kitap 6 61,34 11,45 

0.47 

 

 

 

 

 

 

,638 

11-25 kitap 22 65,91 16,50 

26-100 kitap 25 67,09 15,73 

101-200 kitap 18 64,40 17,58 

201-500 kitap 15 65,75 10,86 

500 kitaptan fazla  16 65,66 15,25 

Toplam 102 67,52 16,46 

 

Analiz sonucunda, ilköğretim 8. Sınıf öğrencilerinin fen ve teknoloji dersi tutum puanları 

evdeki kitap sayısına göre istatistiksel olarak anlamlı bir biçimde farklılaşmamaktadır [F=0,47, p< 

.01]. Bu sonuca göre, öğrencilerin tutum puanları, evdeki kitap sayısına bağlı olarak anlamlı bir 

şekilde değişmemektedir. 

Öğrencilerin fen ve teknoloji dersine yönelik başarı puanlarının evdeki kitap sayısına göre 

anlamlı bir fark olup olmadığını test etmek için tek yönlü varyans analizi yapılmıştır. Bulgular Tablo 

9’da verilmiştir. 

Tablo 9. İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Dersi Başarı Puanlarının  

Evdeki Kitap Sayısına Göre Dağılımı 

 

 Evdeki kitap sayısı      N     S F p 

 

 

 

0-10 kitap        6 53,46 12,84 

2,76 

 

 

 

11-25 kitap 22 50,55 12,39 

26-100 kitap 25 50,38 16,35 
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Başarı 

Puanı 

101-200 kitap 18 53,95 11,41  

 

 

,173 

201-500 kitap 15 52,67 15,68 

500 kitaptan fazla  16 48,64 13,83 

Toplam 

102 51,59 15,42 

Analiz sonucunda, ilköğretim 8. Sınıf öğrencilerinin evindeki kitap sayısı açısından fen ve 

teknoloji dersi başarı puanları incelendiğinde, Tablo 9’da da görüldüğü gibi, istatistiksel olarak 

anlamlı bir biçimde farklılaşma olmadığı belirlenmiştir [F=2,76, p> .01]. Bu sonuca göre, öğrencilerin 

başarı  puanları, evdeki kitap sayısına göre bağlı olarak anlamlı bir şekilde değişmemektedir. 

4. SONUÇ ve ÖNERİLER 

Akademik başarısı yüksek olan öğrencilerin fen ve teknoloji dersine yönelik tutum puanlarının 

daha yüksek olduğu görülmüştür. Ayrıca kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre fen ve teknoloji 

dersine yönelik tutumlarının daha olumlu olduğu ve ders başarılarının da daha yüksek olduğu; 

annelerinin eğitim düzeyi lise olan öğrencilerin annelerinin eğitim düzeyi ortaokul, ilkokul ve 

ilköğretimi bitirmemiş olan öğrencilere göre fen ve teknoloji dersine yönelik daha olumlu tutuma 

sahip oldukları ve başarı puanlarının da daha yüksek olduğu görülmüştür. İlköğretim 8. sınıf 

öğrencilerinin fen ve teknoloji dersine yönelik tutum ve başarı puanlarının babalarının eğitim düzeyi 

ve evdeki kitap sayısına göre farklılaşmadığı görülmüştür. 

Bu sonuçlar ışığında şu öneriler geliştirilmiştir:  

1. Kız öğrencilerin fen ve teknoloji dersine yönelik tutumlarının, erkek öğrencilere göre  daha 

“olumlu”  olduğu, fen ve teknoloji dersinin başarı ortalamalarının ise erkeklere oranla yüksek olduğu 

bulunmuştur. Bu sonuç doğrultusunda erkek öğrencilerin fen ve teknoloji dersine yönelik tutumlarının 

olumlu düzeye getirilmesi ve fen ve teknoloji dersi başarı ortalamalarının yükseltilmesi için sınıf içi ve 

sınıf dışı etkinliklerin artırılması önerilebilir. 

Öğrencilerin öğrenmelerini sağlayacak öğrenme-öğretme ortam ve materyallerin 

zenginleştirilmesine ağırlık verilebilir. Bireysel etkinliklere daha fazla yer verilerek erkek öğrencilerin 

fen ve teknoloji dersine yönelik olumlu tutum oluşturulmasına ve fen ve teknoloji dersi başarılarının 

artırılmasına yardımcı olunmalıdır. 
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2. Öğrencilerin fen tutumları ile başarılarını inceleyen araştırmalar farklı yaş, sınıf ve 

bölümlerde yapılabilir. Gerek öğrenci merkezli olsun, gerekse öğretmen merkezli olsun fen ve 

teknoloji dersine  yönelik her türlü etkinlik öğrencilerin bu alandan hoşlanmalarını sağlayacak nitelikte 

olmalıdır. 

3. Fen bilimlerine yönelik olumlu tutum, öğrencilerin başarı güdüsünü olumlu yönde 

etkilemektedir. Bu nedenle öğrencilerin fen bilimlerine yönelik tutumlarını etkileyen nedenleri 

belirlemeye yönelik başka araştırmalar yapılmalıdır. 

4. Öğrenim görülen okulun izlediği eğitim yaklaşımları gözden geçirilmeli ve cinsiyetler 

arasındaki eğitim farklılıkları azaltılmalıdır.  

5. Öğrenci, öğretmen ve veli etkileşimi gözden geçirilmeli ve eğitim öğretim etkinlikleri 

işbirliği içinde sürdürülmelidir. 

6.Öğrenciye uygulanan sınıf içi öğretim etkinlikleri konusunda velilerle iletişim kurulmalı, 

ayrıca çocuğun eğitimi konusunda etkin işbirliğinin sağlanabilmesi amacıyla veliler eğitilmelidir. 

7. Annelerin eğitim düzeyinin yükselmesi sonucunda öğrencilerin fen ve teknoloji dersine 

yönelik olumlu bir tutum geliştirdikleri görülmektedir. Bu durum kız öğrencilerin eğitiminin, ileride 

kuracakları aile yaşantılarında bir anne olarak toplumun kalkınmasında çok önemli olduğunu 

göstermektedir. Eğitim alamayan bireylerin de çeşitli eğitim merkez ve kurslarıyla eğitimi sağlanabilir. 
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ÖZET 

Bu araştırmanın amacı; ilköğretim 6. sınıf fen ve teknoloji dersinde “Vücudumuzda Sistemler” 

ünitesinin öğretiminde, örnek olay destekli 5E modelinin öğrencilerin başarısına ve fene karşı 

tutumlarına etkisini ortaya çıkarmaktır. 

Bu çalışmanın örneklemini, Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Emniyetçiler İlköğretim 

Okulu’nun 6. sınıfta öğrenim gören 40 öğrencisi oluşturmuştur. Çalışma 2008-2009 eğitim- öğretim 

yılı ikinci döneminde yapılmıştır. 

Araştırmada ön test-son test kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Kontrol 

grubunda 5E modeli, deney grubunda ise örnek olaylarla desteklenen 5E modeli Fen ve Teknoloji 

Öğretim Programı çerçevesinde uygulanmıştır. Fen öğretiminin yaşama yakınlık ilkesi çerçevesinde 
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örnek olay olarak, günlük gazetelerden elde edilen ünite kazanımları ile ilgili gazete haberleri deney 

grubunun örnek olaylarını oluşturmuştur. 

Ön test – son test kontrol gruplu deneysel desen modeline göre “Vücudumuzda Sistemler 

Ünitesi Başarı Testi” ve “Fen ve Teknoloji Dersi Tutum Anketi” uygulamanın başlangıcında ve 

bitiminde olmak üzere iki kez uygulanmıştır. Sonuçlar SPSS programında analiz edilmiştir. 

İstatistiksel olarak değerlendirilen sonuçlar, “Vücudumuzda Sistemler” ünitesinde örnek olay destekli 

5E modeli ile yapılan öğretimin öğrenci başarısına ve fene karşı tutumuna yönelik anlamlı bir etkisinin 

olmadığını ortaya çıkarmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Fen ve teknoloji eğitimi, örnek olay, 5E öğrenme modeli 

ABSTRACT 

The purpose of this study is to show the effect of case study based 5E learning cycle on 6th 

class primary school students’  on their attitude towards science courses subjects and on their success 

while being taught of “the systems of body structures” units of science and technology courses. 

   The sampling of this study is constructed from the 40, 6th class students of Emniyetçiler 

Primary School, in Yenimahalle district of Ankara province. The study was realized during the second 

semester of the 2008 – 2009 academic year. 

         In this research, an experimental pattern with pretest-posttest-control groups was used. Several 

practices were performed in the frame of Science and Technology Teaching Program by applying 5E 

model supported with case study to the experimental group and 5E learning model to the control 

group. In experimental group, it was used case studies which is selected from newspaper. 

According to the model of control-group pretest-posttest design with experimental pattern, 

“Achievement Test of Unit on The Systems of Body Structures” and “Attitude Survey on Science and 

Technology Lesson” were implemented 2 times as at the beginning and at the end of the 

implementation. Statically evaluated outcomes brought out that the education done with the 5E model 

supported with case study did not have meaningful impact on student success and his attitude toward 

science.  

Key Words: Science and technology education, case study, 5E learning model 

1. GİRİŞ 

Fen, fiziksel ve biyolojik dünyayı tanımlamayan ve açıklayan bir bilim dalıdır. Fen ve 

teknoloji okuryazarlığı; bireylerin araştırma, sorgulama, eleştirel düşünme, problem çözme ve karar 

verme becerileri geliştirmeleri, yaşam boyu öğrenen bireyler olmaları, çevreleri ve dünya hakkındaki 
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merak duygusunu sürdürmeleri için gerekli olan fenle ilgili beceri, tutum, değer, anlayış ve bilgilerin 

bir bileşimidir (MEB, 2005). 

Bir ülkenin gelişmişlik düzeyini büyük oranda o ülkenin eğitim sistemi belirler. Düşünen, 

anlayan, araştıran, sorgulayan, sorun çözen bireylerin yetiştirilmesi, bilgi çağını yaşayan dünyamızda 

çoğu ülkenin temel amacı olmaktadır (Güneş, 2007). Bu doğrultuda geleneksel öğretim yaklaşımına 

alternatif olarak sunulan yapılandırıcı öğretim yaklaşımıyla verilen bilgilerin ezberlenmeyip, 

öğrenciler tarafından yapılandırıldığı, bunun ise bilginin kalıcılığı ve kullanılırlığını artırdığı 

savunulmaktadır. Bu nedenle öğretmenin etkin rol oynadığı davranışçılık kuramından 

yapılandırmacılık kuramına geçiş yaşanmıştır. Bu geçişe paralel olarak 2004–2005 eğitim öğretim 

yılında pilot olarak uygulanan öğretim programı yapılandırmacı kurama dayalı olarak hazırlanmış ve 

2005–2006 eğitim-öğretim yılında uygulanmaya başlanmıştır (Şengül, 2006). 

Öğrenci merkezli yaklaşımlardan yapılandırmacılık ve bunun uygulamadaki yöntemlerinden 

biri olan öğrenme halkasında ise öğrencilerin kendi kavramlarını kendilerinin yapılandırdığı, bilimsel 

süreç becerilerini daha iyi kullanabildiği yapılan birçok araştırmanın sonucunda görülmüştür (Şems, 

2006). 

Yapılandırmacı öğrenme kuramına dayalı öğrenme halkasına; yapılandırmacı öğrenme kuramının en 

kullanışlı formlarından biri olduğu bilinen BSCS (Biological Science Curriculum Study)’ nin 

öncülerinden olan Bybee tarafından geliştirilen 5E modeli örnek olarak belirtilebilir. 

Günümüzde fen ve teknoloji hayatımıza etki ederken, dünya, uzay, insan vücudu işleyişi 

hakkındaki anlayışımızı değiştirmiştir (MEB, 2005). Bu anlayış değişikliğini ilköğretim 6. sınıf 

öğrencilerine benimsetebilmek ve öğrencilerde kalıcı izli öğrenme sağlayabilmek için daha iyi nasıl 

öğretim yapılabileceği üzerine fen ve teknoloji öğretmenlerine alternatifler sunmak gerekmektedir. 

Öğrencilerin fen ve teknoloji derslerinde öğrendiklerinin sadece kitaplarda yazan bilgi olarak 

kalmadığını öğrendiklerinin yaşamın bir parçası olduğunu göstermek için günlük gazetelerden veya 

dergilerden alınan haber kupürleri kullanılabilir. 

Gazeteler, güncel bilgiye ulaşılabilecek en kolay kaynaklardan biri olması açısından öğrenme-

öğretme amaçlı kullanılabilmektedir. Gazeteler içerdikleri farklı konulardaki (şehir,ülke, dünya, 

ekonomi, sağlık, bilişim, kültür-sanat, spor, eğitim vb.) haberler, zengin görsel unsurlar (resim, 

fotoğraf, şema, grafik, harita vb.) ve her düzeyde (okul öncesinden, yükseköğretime) içerdikleri 

bilgilerle her derste kullanılabilecek bir araçtır. Gazeteler, ders ve ders kitaplarından edinilen bilginin 

pekiştirilmesinde ve hedeflenen becerilerin kazanılmasında, günlük yayınlanması açısından “her gün 

yenilenen bir kitap” işlevi görmektedir. Böylece gazete kupürleri, ders kitabından daha ucuz; 

kesilebilmesi, yapıştırabilmesi, katlanabilmesi açısından da etkili bir kaynaktır. Bu açıdan gazetenin 
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tamamı değil; konu ve içerik ile ilgili gazete kupürünün eğitim açısından kullanımı esas alınmaktadır 

(MEB, 2008). 

1.1. Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın genel amacı, ilköğretim 6. sınıf fen ve teknoloji dersinin “Vücudumuzda 

Sistemler” ünitesinde uygulanacak olan örnek olaylarla desteklenen 5E öğretim modelinin öğrencilerin 

akademik başarıları ile fen ve teknoloji dersine yönelik tutumları üzerindeki etkilerini ortaya 

çıkarmaktır. 

Bu araştırmada aşağıdaki alt problemlere cevap aranmıştır: 

1. Örnek olay destekli 5E öğretim modeli ile öğrenim gören öğrenciler ile 5E öğretim modeli ile 

öğrenim gören öğrencilerin ön test puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark var mıdır? 

2. Örnek olay destekli 5E öğretim modeli ile öğrenim gören öğrenciler ile 5E öğretim modeli ile 

öğrenim gören öğrencilerin ön tutum anketi puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark var mıdır? 

3. Örnek olay destekli 5E öğretim modeli ile öğrenim gören öğrencilerin ön test puanları ile son 

test puanlarının ortalamaları arasında anlamlı bir fark var mıdır?  

4. Örnek olay destekli 5E öğretim modeli ile öğretim gören öğrencilerin ön tutum anketinden 

aldıkları puanların ortalamaları ile son tutum anketinden aldıkları puanların ortalamaları arasında 

anlamlı bir fark var mıdır? 

5. 5E öğretim modeli ile öğrenim gören öğrencilerin ön test puanları ile son test puanlarının 

ortalamaları arasında anlamlı bir fark var mıdır?  

6. 5E öğretim modeli ile öğretim gören öğrencilerin ön tutum anketinden aldıkları puanların 

ortalamaları ile son tutum anketinden aldıkları puanların ortalamaları arasında anlamlı bir fark var 

mıdır? 

7. Örnek olay destekli 5E öğretim modeli ile öğrenim gören öğrenciler ile 5E öğretim modeli ile 

öğrenim gören öğrencilerin son test puanları ortalamaları arasında anlamlı bir fark var mıdır? 

8. Örnek olay destekli 5E öğretim modeli ile öğrenim gören öğrencileri ile 5E öğretim modeli ile 

öğrenim gören öğrencilerin son tutum anketi puanları ortalamaları arasında anlamlı bir fark var mıdır? 

1.2. Araştırmanın Önemi 

Örnek olaylarla desteklenen 5E öğretim modeli, fen ve teknoloji dersinde geleneksel yöntem 

ve yaklaşımların yerine kullanılması, öğrenmenin kalıcı ve zevkli olmasına büyük katkı sağlayacağı 

düşünülerek bu araştırma gerçekleştirilmiştir. Örnek olaylar olarak “Vücudumuzda Sistemler” ünitesi 

kazanımları doğrultusunda ulusal basından tirajı yüksek olan gazeteler, dergiler incelenip 5E öğretim 

modelinin ilk iki aşaması olan ön bilgileri uyandırma (engage) ve keşif (explore) aşamalarında 

kullanılarak ders planları hazırlanıp, derslerde uygulanmıştır. Böylelikle örnek olaylar günlük gazete 

haberleri ile öğrencinin karşısına getirilerek ders; yaşama yakınlık ilkesi çerçevesinde işlenmiştir. 
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Öğrencilerin ders kitabındaki bilgilere yaklaşım biçimiyle, bir gazetedeki bilgilere yaklaşım 

biçimi farklı farklıdır. Öğrencinin bir gazeteden bulduğu bilgi onun için daha değerli olabilir. Öğretim 

etkinliklerinde gazete, dergi haberlerini kullanmak öğrenmeyi gerçek yaşamın içine taşır (Yavuz, 

2005). 

“Gazete ve dergiler, gerçek yaşamdan olayları, kavramları veya bilgileri gündeme taşıyan, 

örnekleyen çalışmalar olarak sınıf ortamında kullanılabilir.” (Yavuz, 2005, s.158). Öğretmenler 

branşları doğrultusunda farklı amaçlar için gazete ve dergilerde geçen yazı, resim vb. çalışmalardan 

öğretim amaçlı faydalanabilirler (Yavuz, 2005). 

Gazete haberlerinin örnek olay olarak kullanımı hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin fen ve 

teknoloji dersinin hayatın bir parçası olduğunu göstermektedir.  Örnek olaylarla desteklenen öğretim, 

öğrencilerin öğrenmeyi öğrenmelerinde, eleştirel düşünme becerilerinin gelişmesinde ve 

yaratıcılıklarının zenginleşmesinde etkili olmaktadır. Bunun yanında, araştırmanın ülkemizdeki 

ilköğretim kurumlarında daha etkili fen ve teknoloji öğretiminin gerçekleştirilmesine katkıda 

bulunacağı ve öğrenci merkezli öğretimin diğer disiplinlerdeki uygulamalarına ilişkin yapılacak 

araştırmalarda, araştırmacılara ışık tutacağı beklenmektedir. 

1.3. Araştırmanın Varsayımları 

1.Öğrencilerin başarı testleri ile fen ve teknoloji tutum anketine içtenlikle ve dürüst olarak cevap 

verecekleri kabul edilmiştir. 

2.Öğrencilerin başarı testlerinden aldıkları puanlar akademik başarı düzeylerini yansıtmıştır. 

1.4.Araştırmanın Sınırlılıkları 

1. Araştırma Ankara ili Yenimahalle İlçesi Emniyetçiler İlköğretim Okulundan seçilen, 6. sınıf 

öğrencilerinden oluşan 6/A ve 6/B şubeleri ile sınırlıdır. 

2. Araştırma, çalışmanın yapılacağı 2008-2009 eğitim öğretim yılı ile sınırlıdır. 

3. Öğrencilere uygulanacak başarı testi sınav sonuçları ve fen ve teknoloji dersine yönelik tutum 

anketi verileri ile sınırlıdır. 

4. Araştırma ilköğretim 6. sınıf fen ve teknoloji dersi “Vücudumuzda Sistemler” ünitesi ile 

sınırlıdır. 

5. Bu araştırma okulun öğrenme ortamı, uygulama okulunun imkanları öğrenme materyalleri ve 

ders planları ile sınırlıdır. 

 

2. YÖNTEM 

Değişkenler arasındaki neden-sonuç ilişkilerini belirlemeyi amaçlayan desenlere deneysel 

desen denir (Büyüköztürk, 2001). Bu araştırmada deney ve kontrol gruplu deneysel desen 



II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi  403  
 

II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongre Kitabı 

kullanılmıştır. Bu modele göre, araştırmada biri deney, diğeri kontrol grubu olmak üzere yansız atama 

yöntemiyle ilköğretim 6. sınıf öğrencilerinden oluşan 2 şubeden biri deney grubu diğeri ise kontrol 

grubu olarak seçilmiştir. Her iki grupta deney öncesi ve deney sonrası aynı testler uygulanmıştır. 

Çalışmanın araştırma deseni Tablo 1. de gösterilmiştir. 

Tablo 1. Çalışmanın Araştırma Deseni 

 

Gruplar 
Ön test Yöntem Son test 

Deney Grubu 

Başarı testi 

(Ön test) Örnek olay destekli 5E 

öğrenme modeli 

Başarı Testi 

(Son test) 

Fen ve Teknoloji 

dersi tutum anketi 

Fen ve Teknoloji 

dersi tutum anketi 

Kontrol Grubu 

Başarı testi 

(Ön test) 
5E öğrenme modeli 

Başarı testi 

(Son test) 

Fen ve Teknoloji 

dersi tutum anketi 

Fen ve Teknoloji 

dersi tutum anketi 

 

Araştırmada ilk olarak öğrencilerin ön bilgilerini test etmek amacıyla “vücudumuzda sistemler 

ünitesi başarı testi” ve “fen ve teknoloji dersi tutum anketi” ön test olarak her iki gruba da 

uygulamıştır. Deney grubuna örnek olay destekli 5E öğretim modeli kullanılarak ders anlatımları 

yapıldıktan sonra; kontrol grubuna ise örnek olaylar kullanılmadan 5E öğretim modeli kullanılarak 

ders anlatımları yapıldıktan sonra “vücudumuzda sistemler ünitesi başarı testi” ve “fen ve teknoloji 

dersi tutum anketi” son test olarak uygulanmıştır. 

 

2.1. Evren 

Araştırmanın çalışma evrenini 2008- 2009 eğitim- öğretim yılında Ankara ili Yenimahalle 

İlçesi Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Emniyetçiler İlköğretim Okulu’nda öğrenim gören altıncı sınıf 

öğrencileri oluşturmuştur.  
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2.2. Örneklem 

Örneklem, Ankara ili Yenimahalle İlçesi Emniyetçiler İlköğretim Okulu altıncı sınıflarından 

öğrenme düzeyleri birbirine yakın iki sınıf seçilmiştir. Seçilen sınıflar 6/A ve 6/B sınıflarıdır. Bu 

araştırmaya katılan sınıflardan 6/B kontrol grubunu 6/A ise deney grubunu oluşturmuştur 

 

2.3. Veri Toplama Teknikleri 

Araştırma konusu ile ilgili literatür tarandıktan sonra değişkenler belirlenmiş olup bu 

değişkenleri ölçecek veri toplama araçları geliştirilmiştir. Çalışmada kullanılacak ölçüm araçlarından 

“vücudumuzda sistemler ünitesi başarı testi” ön test olarak deney ve kontrol grubunda yer alan 

öğrencilere uygulanmıştır. Deneysel çalışma her iki grupta da haftada 4’er saatlik dersler olmak üzere 

5 hafta süresince uygulanmıştır. Araştırma süreci sonunda deney ve kontrol grubunun her ikisine de 

ölçüm araçları son test olarak tekrar uygulanmıştır. Ayrıca araştırma kapsamında “fen ve teknoloji 

dersine karşı tutum anketi” de konu anlatımı öncesi ve sonrası ön tutum ve son tutumu ölçmek üzere 

uygulanmıştır. 

 

2.3.1. Vücudumuzda Sistemler Ünitesi Başarı Testi  

 

 Bu testin amacı, ilköğretim 6. sınıf fen ve teknoloji programında yer alan “Vücudumuzda 

Sistemler” ünitesindeki konulara ait kazanımlarla ilgili örnek olay destekli 5E öğretim yönteminin 

uygulandığı deney grubuyla, ders kitabı doğrultusunda konuların işlendiği kontrol grubunun eğitim 

sonrası bilgilerini ölçmektir. 

Test, vücudumuzda sistemler ünitesi kazanımlarını ölçen toplam 32 çoktan seçmeli sorudan 

oluşmaktadır. VSBT her iki gruba da ünite işlenmeden önce ön test olarak, işendikten sonra ise son 

test olarak uygulanılmıştır. 

Oluşturulan başarı testinin geçerliliği konusunda konu alanı uzmanı ve iki fen ve teknoloji 

öğretmeninin görüşleri alınarak gerekli düzeltmeler yapılmıştır. 

Testin güvenirliği için 2008- 2009 eğitim-öğretim yılının birinci döneminde İstanbul İlinin 

Şişli ilçesinde bir ilköğretim okulunda öğrenim gören 148 yedinci sınıf öğrencisi üzerinde pilot 

uygulama çalışması yapılmıştır. Madde analizi için yapılan istatistiksel işlemler sonucunda, testte yer 

alan her bir maddenin güçlük indisi, ayırt edicilik indisi değerleri belirlenmiştir. Madde ayırt edicilik 

indisi olarak düzeltilmiş madde toplam korelasyon katsayıları kullanılmıştır. 
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Analiz sonuçlarına göre testin güvenirliğine bakıldığında Cronbach alfa değerinin .71 olduğu 

görülmektedir. Cronbach alfa katsayısı .70’ ten büyük olduğu için, başarı testinin bu araştırmada 

kullanılabilecek düzeyde bir güvenirliğe sahip olduğu söylenebilir. 

 

2.3.2. Fen ve Teknoloji Dersi Tutum Anketi 

 Bir derse veya konuya karşı olumlu tutum, karşılık verme isteği gösterme, karşılık vermekten 

tatmin olma, olumlu bir yönü, bir değeri olduğunu kabullenme ve bir değer olarak kabulüne taraftar 

olma şeklindeki davranışları içerir (Özçelik, 1992). 

Fen ve teknoloji dersi tutum anketi, ilköğretim 6. sınıf öğrencilerinin fen ve teknoloji dersine 

karşı olan tutumlarını belirlemek için Doç. Dr. Havva DEMİRELLİ’ nin danışmanlığını yaptığı Elvan 

İNCE’ nin “İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Dersine Karşı Olumlu Tutum 

Geliştirmelerinde ve Sınav Kaygısının Giderilmesinde Portfolyo Tekniğinin Etkisi” isimli yüksek 

lisans tezinden alınarak kullanılmıştır. 

Tutum anketi 30 maddeden oluşmaktadır. Anketteki 2, 6, 9, 10, 12, 13, 16, 18, 20, 26, 27, 28 

ve 30. maddeler olumsuz, diğer maddeler ise olumlu ifadeler içermektedir. Öğrenciler bu ifadelere 

görüşleri doğrultusunda cevap vermişlerdir. Öğrencilerin düşüncelerini belirtebilmeleri için 

“Katılıyorum”, “Kararsızım” ve “Katılmıyorum”  seçenekleri olan üçlü Likert Tipi anketi 

cevaplamaları istenmiştir. Anketin değerlendirilmesi yukarıdaki sıraya göre olumlu ifadelere 3, 2, 1 ve 

olumsuz ifadelere 1, 2, 3 şeklinde verilen puanların toplanmasıyla yapılmıştır. 

 

2.4. Verilerin Toplanması 

Bu çalışma, 2008 – 2009 eğitim – öğretim yılının ikinci döneminde Ankara ili Yenimahalle 

İlçesi Emniyetçiler İlköğretim Okulu’ nda 6. sınıfta öğrenim gören iki 6. sınıf şubesindeki toplam 40 

öğrenciyle haftada 4 ders saati olmak üzere 5 hafta boyunca yürütülmüştür. Çalışmada yer alan 6/A ve 

6/B sınıfları, deney ve kontrol grubu olmak üzere rastgele iki gruba ayrılmıştır. Çalışmanın başında 

öğrencilerin “Vücudumuzda Sistemler” ünitesi ile ilgili bilgilerini ölçmek için her iki gruba VSBT 

uygulanmıştır. Fen ve teknoloji dersine karşı tutumlarının için de FTA ön test olarak uygulanmıştır. 

Deney grubunda gazete haberlerini örnek olay olarak kullanılması ile desteklenen 5E öğrenme 

modeli ile kontrol grubunda ise MEB ilköğretim 6. sınıf fen ve teknoloji dersi kitabı kılavuzunda 5E 

öğretim yöntemi kullanılarak dersler işlenmiştir. Uygulama sonrasında, deney ve kontrol grubu 

öğrencilerinin başarıları ve fene karşı tutumları üzerine kullanılan öğretim yöntemlerinin etkisini 

belirlemek için VSBT ile FTA son test olarak uygulanmıştır.  
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2.5. Verilerin Analizi 

Uygulamaya başlamadan önce deney ve kontrol grubu öğrencilerine VSBT ile FTA 

uygulanmıştır. Testlere ait verilere göre uygun testler uygulanmıştır. Analiz sonuçlarına göre, gruplar 

arasında anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür. 

Çalışma sonrasında ise, deney ve kontrol grubuna uygulanan son testlere ait verilere bağımsız 

örneklem t- testi uygulanmıştır. Ayrıca grupların ön test-son test verileri arasında anlamlı bir fark olup 

olmadığını belirlemek için de bağımlı örneklem t- testi kullanılmıştır. Veriler .05 anlamlılık düzeyinde 

değerlendirilmiştir. Normallik varsayımının karşılanmadığı durumlarda bağımsız örneklem t testinin 

alternatifi olarak kullanılan Mann Whitney U- Testi ile bağımlı örneklem t testinin alternatifi olarak 

kullanılan Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi kullanılmıştır.   

 

3. BULGULAR VE YORUM 

 

Grup başına örneklem büyüklüğü 50’nin altında ise normallik varsayımının Shapiro-Wilk test 

edilmesi önerilmektedir. Bu çalışmada grup büyüklükleri deney ve kontrol gruplarının her ikisi için de 

20’dir. Bu sonuca normallik varsayımı Shapiro-Wilk testi ile test edilmelidir.  Bu çalışmada hem 

Kolmogorov-Smirnov testi hem de Shapiro-Wilk testi uygulanmıştır. Grup başına örneklem 

büyüklüğü hesaba katıldığı zaman Shapiro-Wilk testi sonuçları dikkate alınmıştır. Shapiro-Wilk testi 

sonuçları ise Tablo 2. de verilmiştir.  

Tablo 2. Shapiro-Wilk Testi Sonuçları 

  Deney Grubu Kontrol Grubu 

N 
 

SD P N 
 

SD P 

Öntest 20 15.05 5.47 .395 20 17.00 6.95 .337 

Sontest 20 18.85 6.78 .698 20 21.05 8.34 .110 

Ön tutum 20 78.80 9.28 .094 20 76.30 8.57 .102 

Son tutum 20 80.00 6.35 .031 20 77.45 7.34 .065 

 

Kontrol grubunun son tutum puanları (p = ,031 <.05) haricinde her iki grupta başarı testi ve 

tutum testi puanlarının normal dağılım gösterdiği (p>.05) söylenebilir.  Buna göre veriler parametrik 

testler (t- testi, ANOVA, ANCOVA…) ile analiz edilebilir. Normal dağılım göstermeyen kontrol 

X XX X
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grubu son tutum sonuçları ile ilgili hipotezlerin test edilmesinde ise Mann Whitney U testi ve 

Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi kullanılmıştır. 

Alt Problem 1: Örnek olay destekli 5E öğretim modeli ile öğrenim gören öğrenciler ile 5E öğretim 

modeli ile öğrenim gören öğrencilerin ön test puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark var mıdır? 

Hipotez 1: Deney ve kontrol grubu öğrencilerinin başarı testi ön test puan ortalamaları arasında 

anlamlı bir fark yoktur. 

Tablo 3. Deney ve Kontrol Gruplarının Başarı Ön Testi Bağımsız Örneklem T- testi 

Sonuçları 

Grup N X  SD Df T  p 

Deney 20 17 6.96 38 .985 

 

.331 

 Kontrol 20 15 5.47 

       *p <.05 

Tablo 3.  deki analiz sonuçlarına göre, deney ve kontrol grubu öğrencilerinin başarı ön testi 

ortalamaları arasında anlamlı bir farkın olmadığı null hipotezi reddedilememiştir, t(38) = .985 , p = 

.331 > .05 tir. Grupların başarı ön test puanları arasında anlamlı bir farkın olmadığı görülmektedir.  

Kontrol grubunun ön test puanlarının ortalaması 15.00 iken, deney grubunun ön test puanlarının 

ortalaması 17.00 dir.  Aradaki bu fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Yani deney ve 

kontrol grupları başarı bakımından denktir. 

Alt Problem 2: Örnek olay destekli 5E öğretim modeli ile öğrenim gören öğrenciler ile 5E öğretim 

modeli ile öğrenim gören öğrencilerin ön tutum anketi puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark var 

mıdır? 

Hipotez 2: Deney ve kontrol grubu öğrencilerinin tutum anketi ön test puan ortalamaları arasında 

anlamlı bir fark yoktur. 

Tablo 4. Deney ve Kontrol Gruplarının Fen ve Teknoloji Tutum Ön Testi Bağımsız Örneklem 

T-testi Sonuçları 

 

 

 

Grup n X  SD df T p 

Deney 20 76.30 8.57 38 .885 

 

.382 

 Kontrol 20 78.80 9.28 
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Tablo 4. deki analiz sonuçlarına göre, deney ve kontrol grubu öğrencilerinin fen ve teknoloji 

tutum anketi ön test ortalamaları arasında .05 seviyesinde anlamlı bir farkın olmadığı null hipotezi 

reddedilememiştir, t(38) = .885, p = .382 > .05 tir. Grupların ön tutum puanları arasında anlamlı bir 

farkın olmadığı görülmektedir. Kontrol grubunun ön tutum puanlarının ortalaması 78.80 iken, deney 

grubunun ön tutum puanlarının ortalaması 76.30 dur. Aradaki bu fark istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmamıştır. Yani, deney ve kontrol grupları ön tutumları bakımından denktir.   

Alt Problem 3: Örnek olay destekli 5E öğretim modeli ile öğrenim gören öğrencilerin ön test puanları 

ile son test puanlarının ortalamaları arasında anlamlı bir fark var mıdır?  

Hipotez 3: Deney grubu öğrencilerinin başarı testi ön test-son test puan ortalamaları arasında anlamlı 

bir fark yoktur. 

Tablo 5. Deney Grubunun Başarı Testi Ön test ve Son test Ortalamalarının 

Bağımlı Örneklem T-testi Sonuçları 

Ölçüm N X  SD t P 

Ön test 20 17.00 6.96 3.77 .001 

Son test 20 21.05 8.34   

     *p <.05 

Tablo 5. deki analiz sonuçlarına göre, deney grubu öğrencilerinin başarı testi ön test – son test 

puan ortalamaları arasında .05 seviyesinde anlamlı bir farkın olmadığı null hipotezi reddedilmiştir, t 

(19) = - 3.77, p = .001 < .05 tir. Örnek olay destekli 5E öğretim modeli ile öğrenim gören öğrencilerin 

ön test puan ortalaması 17.00 iken,  son test puan ortalaması 21.05 dir. Aradaki bu fark istatistiksel 

olarak anlamlı bulunmuştur. Yani, deney grubu öğrencilerinin başarı ön test-son test ortalamaları 

arasında anlamlı bir fark vardır. Örnek olay destekli 5E öğrenme modelinin uygulandığı deney grubu 

öğrencilerinin son test ortalaması (M = 21.05), ön test ortalamasına (M = 17.00) göre daha büyük 

olduğu için bu fark son testin lehinedir. Bu sonuç, işlemin etkili olduğunu göstermektedir. 

Alt Problem 4: Örnek olay destekli 5E öğretim modeli ile öğretim gören öğrencilerin ön tutum 

anketinden aldıkları puanların ortalamaları ile son tutum anketinden aldıkları puanların ortalamaları 

arasında anlamlı bir fark var mıdır? 

Hipotez 4: Deney grubu öğrencilerinin fen ve teknoloji tutum anketi ön test- son test puan 

ortalamaları arasında anlamlı bir fark yoktur. 
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Tablo 6. Deney Grubunun Fen ve Teknoloji Tutum Anketi Ön test ve Son test 

Ortalamalarının Bağımlı Örneklem T-testi Sonuçları 

Ölçüm N X  SD t P 

Ön tutum 20 76.30 7.34 1.29 .214 

Son tutum 20 77.45 8.57   

         *p <.05 

Tablo 6. daki analiz sonuçlarına göre, deney grubu öğrencilerinin fen ve teknoloji tutum anketi 

ön test- son test ortalamaları arasında .05 seviyesinde anlamlı bir farkın olmadığı null hipotezi 

reddedilememiştir, t (19) = 1,29, p = .214 > .05 tir. Yani, deney grubu öğrencilerinin fen ve teknoloji 

tutum anketi ön test- son test ortalamaları arasında anlamlı bir fark yoktur. Örnek olay destekli 5E 

öğrenme modelinin uygulandığı deney grubu öğrencilerinin fen ve teknoloji tutum anketi son tutum 

ortalaması (M = 77.45), fen ve teknoloji tutum anketi ön tutum ortalaması (M =76.30) dur. Aradaki bu 

fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. 

Alt Problem 5: 5E öğretim modeli ile öğrenim gören öğrencilerin ön test puanları ile son test 

puanlarının ortalamaları arasında anlamlı bir fark var mıdır?  

Hipotez 5: Kontrol grubu öğrencilerinin başarı testi ön test- son test puan ortalamaları arasında 

anlamlı bir fark yoktur.  

Tablo 7. Kontrol Grubunun Başarı Testi Ön test ve Son test Ortalamalarının 

Bağımlı Örneklem T-testi Sonuçları 

Ölçüm N X  SD t P 

Ön test 20 15.05 6.78 2.81 .011 

Son test 20 18.85 5.47   

*p <.05 

Tablo 7. deki analiz sonuçlarına göre, kontrol grubu öğrencilerinin başarı testi ön test- son test 

ortalamaları arasında .05 seviyesinde anlamlı bir farkın olmadığı null hipotezi reddedilmiştir, t (19) = 

2.813, p = .011 < .05 tir . Yani, kontrol grubu öğrencilerinin başarı ön test- son test ortalamaları 

arasında bir fark vardır. 5E öğrenme modelinin uygulandığı kontrol grubu öğrencilerinin ön test 

ortalaması (M =15.05), son test ortalamasına (M = 18.85) göre daha büyük olduğu için bu fark son 

testin lehinedir. 
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Alt Problem 6: 5E öğretim modeli ile öğretim gören öğrencilerin ön tutum anketinden aldıkları 

puanların ortalamaları ile son tutum anketinden aldıkları puanların ortalamaları arasında anlamlı bir 

fark var mıdır? 

Hipotez 6: Kontrol grubu öğrencilerinin fen ve teknoloji dersi tutum testi ön test- son test puan 

ortalamaları arasında anlamlı bir fark yoktur. 

Tablo 8. Kontrol Grubu Fen ve Teknoloji Tutum Anketi Ön test ve Son test Puan 

Ortalamalarının Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi Sonuçları 

Son tutum- Ön tutum n Sıra Ortalaması Sıra Toplamı  z  P 

Negatif Sıra 9 8.56 77.00 .371 .711 

Pozitif Sıra 9 10.44 94.00   

Eşit 2     

*p <.05 

Kontrol grubundaki öğrencilerin ön tutum ve son tutum puanları arasında anlamlı bir farklılık 

gösterip göstermediğine ilişkin wilcoxon işaretli sıralar testi sonuçları tabloda verilmiştir. Araştırma 

sonuçları, araştırmaya katılan öğrencilerin tutum ölçeğinden aldıkları puanlar arasında bir fark 

olmadığını göstermektedir. (z=.371, p=.711>.05). 

Alt Problem 7: Örnek olay destekli 5E öğretim modeli ile öğrenim gören öğrenciler ile 5E öğretim 

modeli ile öğrenim gören öğrencilerin son test puanları ortalamaları arasında anlamlı bir fark var 

mıdır? 

Hipotez 7: Deney ve kontrol grubu öğrencilerinin başarı testi son test ortalamaları arasında anlamlı bir 

fark yoktur. 

Tablo 9. Deney ve Kontrol Gruplarının Başarı Son Testi Ortalamaları 

 Bağımsız Örneklem T-testi Sonuçları 

Grup n X  SD df T p 

Deney 20 21.05 8.34 38 .915 

 

.366 

 Kontrol 20 18.85 6.78 

        *p <.05 
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Tablo 9. daki analiz sonuçlarına göre, deney ve kontrol grubu öğrencilerinin başarı testi son 

test ortalamaları arasında .05 seviyesinde anlamlı bir farkın olmadığı null hipotezi reddedilememiştir, 

t(38) = .915, p = .366 > .05 tir. Yani, deney grubu ile kontrol grubu arasında başarı son testi 

bakımından anlamlı bir fark yoktur. 

Örnek olay destekli 5E öğrenme modelinin uygulandığı deney grubu öğrencilerinin başarı son 

testi ortalaması (M = 21.05), 5E öğrenme modelinin uygulandığı kontrol grubu öğrencilerinin başarı 

son testi ortalaması (M =18.85) dir. Aradaki bu fark istatiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. 

Alt Problem 8: Örnek olay destekli 5E öğretim modeli ile öğrenim gören öğrencileri ile 5E öğretim 

modeli ile öğrenim gören öğrencilerin son tutum anketi puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark var 

mıdır? 

Hipotez 8: Deney ve kontrol grubu öğrencilerinin fen ve teknoloji tutum anketi son test puan 

ortalamaları arasında anlamlı bir fark yoktur. 

Tablo 10. Deney ve Kontrol Gruplarının Fen ve Teknoloji Tutum Son testi Ortalamaları Mann-

Whitney U Testi Sonuçları 

Grup N Sıra ortalaması Sıra toplamı U P 

Deney 20 18.58 371.50 161.500 .296 

Kontrol 20 22.43 448.50   

         *p <.05 

Tablo 10. daki analiz sonuçlarına göre, deney ve kontrol grubu öğrencilerinin tutum anketi son 

test ortalamaları arasında .05 seviyesinde anlamlı bir farkın olmadığı null hipotezi reddedilememiştir, 

U=161.500, p = .296 >.05. Yani, deney ve kontrol grubu öğrencilerinin fen ve teknoloji son tutum 

anketi puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark yoktur. Tablo 4.12. ye  göre deney grubu ve kontrol 

grubu öğrencilerinin son tutum puanlarının sıra ortalamasında anlamlı bir fark yoktur. Deney grubu 

öğrencilerin ön tutum puanlarının sıra ortalaması 18.58; kontrol grubu öğrencilerinin son tutum 

puanlarının sıra ortalaması 22.43 dür (U=161.500; p= .296> .05) 

 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

4.1. Örnek Olay Destekli 5E Öğrenme Modelinin Öğrencilerin Başarısına Etkisi 

Uygulamanın başlangıcında öğrencilerin “Vücudumuzda Sistemler” ünitesindeki bilgilerini 

ölçmek için VSBT ön test olarak uygulanmıştır. Deney grubunda örnek olay olarak kullanılan gazete 

haberli 5E öğrenme modeli ile hazırlanan ders planları; kontrol grubunda ise ders kitabı doğrultusunda 
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hazırlanan ders planları kullanılarak dersler işlendikten sonra deney ve kontrol grubu öğrencilerinin 

başarıları üzerine kullanılan öğretim yöntemlerinin etkisini belirlemek için VSBT son test olarak 

uygulanmıştır. Deney ve kontrol gruplarına uygulanan VSBT’ nin son test ortalamaları arasında deney 

grubu lehine anlamlı bir fark bulunamamıştır. Bu sonuç Tablo 11. de gösterilmiştir. 

Tablo 11. Deney ve Kontrol Gruplarının VSBT(ön) ve VSBT(son) Sonuçları 

 GRUP N Ortalama Std. Sapma Std. Hata Ortalaması 

ÖN  

BAŞARI 

Deney 20 17,00 6,96 1,55 

Kontrol 20 15,05 5,47 1,22 

SON BAŞARI Deney 20 21,05 8,34 1,86 

Kontrol 20 18,85 6,78 1,52 

Bu sonuca göre, örnek olay destekli 5E öğrenme modelinin öğrencilerin feni öğrenmelerinde 

5E öğrenme modeli uygulanan grubuna göre etkili olduğu söylenememektedir. Başka bir ifadeyle, 

örnek olaylarla (gazete haberleri ile) desteklenmiş öğretim 5E öğrenme modeli ile öğrenmeye göre 

feni öğrenmede daha etkili olmamaktadır. 

Yapılandırmacılık temeli üzerine oluşturulan örnek olay destekli 5E öğrenme modeli ile 5E 

öğrenme modeli gibi çağdaş iki yaklaşımın uygulandığı bu çalışmada öğrencilerin VSBT testinden 

aldıkları ön test ve son test puanlarında bir artış görülmüştür. Bu artış her iki yönteminde öğrencilerin 

fen okuryazarlığı ile ilgili bilgilerini arttırmada etkili olduğunu göstermektedir. Ancak son test 

puanları açısından her iki yöntem içinde bir artış olmasına karşın, deney grubundaki artış kontrol 

grubundaki artıştan daha fazladır ama bu durum istatiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Ayrıca, deney 

grubu öğrencilerinin informal gözlemlenmesi sonucu öğrencilerin öğrenmeleri üzerinde pozitif etkide 

bulunduğu, öğrencilerin derse katılımını arttırdığı, öğrencilerin işbirliği içerisinde grup çalışmalarını 

gerçekleştirdiği tespit edilmiş olup; gazete haberleri gibi değişik materyallerin kullanılması, 

öğrencilerin derse karşı ilgisini arttırmıştır. 

4.2. Örnek Olay Destekli 5E Öğrenme Modelinin Öğrencilerin Fene Karşı Tutumlarına 

Etkisi 

Uygulamanın başlangıcında öğrencilerin fen ve teknoloji dersine karşı tutumlarını ölçmek için 

Fen ve Teknoloji Dersi Tutum Anketi (FTA) ön test olarak uygulanmıştır. Deney grubunda örnek olay 

olarak kullanılan gazete haberli 5E öğrenme modeli ile hazırlanan ders planları; kontrol grubunda ise 

ders kitabı doğrultusunda hazırlanan ders planları kullanılarak dersler işlendikten deney ve kontrol 

grubu öğrencilerinin tutumları üzerine kullanılan öğretim yöntemlerinin etkisini belirlemek için Fen ve 

Teknoloji Dersi Tutum Anketi (FTA) son test olarak uygulanmıştır. 
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Deney ve kontrol gruplarına uygulanan FTA’ nin son test ortalamaları arasında deney grubu 

lehine anlamlı bir fark yoktur. Bu sonuç Tablo 12.’de gösterilmiştir. 

Tablo 12. Deney ve Kontrol Gruplarının FTA (ön) ve FTA (son) Sonuçları 

 GRUP N Ortalama Std. Sapma Std. Hata Ortalaması 

ÖN  

TUTUM 

Deney 20 76,30 8,57 1,92 

Kontrol 20 78,80 9,28 2,07 

SON TUTUM Deney 20 77,45 7,34 1,64 

Kontrol 20 80,00 6,34 1,42 

 

Bu sonuca göre, örnek olaylarla desteklenen 5E öğrenme modelinin öğrencilerin fene karşı 

tutumlarında 5E öğrenme modeline göre etkili olduğu söylenememektedir.   

Özsevgeç, 2006; Balcı, 2005; Lord, 1999’ un 5E öğrenme modeline yönelik yaptıkları 

çalışmalarda, modelin öğrencilerin başarılarını arttırdığı ve tutumlarını pozitif yönde değiştirdiğine 

yönelik bulgular bulunmaktadır. 

Şimşek, 2005; Özkan ve Azar, 2005; Adalı, 2005’ un yaptıkları çalışmalarda örnek olay 

yönteminin başarı ve fen karşı tutumları arttırdığı görülmüştür. Pehlivan, 1997; Çakır vd., 2002’ ın 

yaptıkları çalışmalarda ise örnek olay yönteminin tutumlar açısından önemli bir etkisinin bulunmadığı 

görülmüştür. 

Erşahan (2007)’ ın 6. Sınıf Öğrencilerine Madde ve Değişim Öğrenme Alanındaki Fen 

Teknoloji Toplum Çevre Kazanımlarının Kazandırılmasında Etkili Öğretim Yönteminin Belirlenmesi” 

isimli çalışmasında ise video filmlerle desteklenen 5E öğretim yöntemi ile öğrenim gören öğrencilerin 

başarılarında anlamlı bir fark bulunmuşken, fen ve teknolojiye karşı tutumlarında anlamlı bir fark 

görülmemiştir. Örnek olay destekli 5E öğrenme modeli deney grubuna uygulanan bu çalışmada tutum 

açısından Erşahan (2007)’ın çalışmasıyla aynı doğrultuda sonuç elde edilmiştir.  

Yurtiçi ve yurtdışında yapılan çalışmalar incelendiğinde 5E öğrenme modeli ve örnek olay 

yöntemi ile ilgili çalışmalara rastlanılmıştır. Yapılan incelemeler sonucunda, yapılan çalışmaların 

geleneksel yöntemin 5E öğrenme modeli ile karşılaştırılması olduğu görülmüştür. Genellikle 

uygulanan yöntemlerin ile ilgili yapılan araştırma sonuçlarının geleneksel yönteme göre anlamlı bir 

fark gösterdiği bulunmuştur (Ergin vd., 2007; Demircioğlu ve Özmen, 2004; Lord, 1999; Saygın vd., 

2006; Kanlı ve Yağbasan, 2008). Fakat 5E öğrenme modelinin geliştirilmesi açısından 5E öğrenme 
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modelinin ilk aşaması olan giriş (engage)  ve öğrencilerin öğrenme yaşantıları arasında ilişkileri fark 

etmesini sağlamak için ise 5E öğrenme modelinin keşfetme (explore) aşamalarında gazete haberlerinin 

kullanılmıştır. Bu şekilde elde düzenlenen ders planlarının uygulandığı bu çalışmanın sonucunda 

başarı ve fene karşı tutum açısından anlamlı bir fark bulunmamıştır. 

4.3. Öneriler 

Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara dayalı olarak aşağıdaki öneriler getirilmiştir; 

1. Fen ve teknoloji dersinin diğer ünite ve konularında da örnek olaylarla desteklenerek 

hazırlanmış öğretim etkinliklerinin öğrencilerin başarısına, bilgilerin kalıcılığına ve fene karşı 

tutumlarına etkisini ortaya çıkarmak için benzer çalışmalar yapılabilir. 

2. ‘Vücudumuzda Sistemler’ ünitesinin öğretiminde, örnek olay destekli 5E öğrenme 

modelinin kullanımının, öğrencilerin başarısına, bilgilerin kalıcılığına ve fene karşı tutumlarına etkisi 

5E öğrenme modelinin dışında başka öğretim yöntemleri ile de karşılaştırılabilir. 

3. Fen ve teknoloji dersinde, “Vücudumuzda Sistemler” ünitesinin öğretiminde, örnek olay 

destekli 5E öğrenme modelinin kullanımının, öğrencilerin başarısına ve fene karşı tutumlarına etkisi 

daha büyük bir örneklem alınarak araştırılabilir. 

4. Örnek olaylar (gazete haberleri) ile desteklenen fen öğretiminde etkili bir şekilde 

kullanılması ile ilgili öğretmen görüşlerinin alındığı araştırmalar yapılabilir. 

5. Örnek olay destekli 5E öğrenme modelinin başarı üzerine etkisini arttırmak için uygulama 

süresi daha uzun tutulabilir. 

6. Yapılandırmacı öğretim yaklaşımına dayalı ders etkinlikleri düzenlenirken, bireyin bilgiyi 

zihninde aktif olarak kendisinin yapılandırdığı unutulmamalıdır. Öğrenciler soru sormaya 

yönlendirilmeli ve kendilerini rahatlıkla ifade edebilecekleri ortamlar düzenlenmelidir. Çalışırken 

birbirlerinden fikir almaları, grup çalışmaları yapmaları desteklenmelidir. 
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ÖZET 

Hayatın tüm alanlarında gerekli olan fen kültürünün öğrencilere kazandırılabilmesi, fen 

derslerinde sağlanacak olan kavram öğretiminin yeterliliği ile doğru orantılıdır. Bu sebeple, 

öğrencilerin formal fen derslerine katılmadan önceki önbilgilerinin bilinmesi ve sonraki kavramsal 

değişimlerinin izlenmesi son derece önemlidir. Öğrencilerde kavramsal değişim meydana getirmek 

için en çok faydalanılan yöntemlerden birisi kavramsal değişim metinleridir. Bu metinlerde öncelikle 

öğretilecek konuyla ilgili öğrencilerin sahip oldukları kavram yanılgıları belirtilir, bunların yetersiz 

veya yanlış oldukları açıklamalar veya örneklerle ispat edilir.  

Bu araştırmada ise kavram öğretiminde ve yanılgılarının tespit edilmesinde kullanılmak üzere 

geliştirilen kavramsal değişim metinlerinin değerlendirme etkinliği olarak hazırlanması süreci 

anlatılmaktadır. Bu amaçla 6. Sınıf Fen ve Teknoloji dersi Işık ve Ses ünitesindeki kavram 

yanılgılarını belirlemek için, ünitenin bütün kavramları ve kazanımları ile literatürde; bu konuyla ilgili 

öğrencilerin olası kavram yanılgılarını tespit etmek amacıyla yapılan çalışmalar incelenerek 6 

kavramsal metin düzenlenmiş ve her metnin akışı içine gizlenmiş 5 hatalı kavram yerleştirilmiştir. 

Öğrencilerden ilk aşama olarak hatalı kavramları bulmaları, ikinci aşama olarak ise; buldukları bu 

kavramın yerine doğrusunu yazmaları istenmiştir. Hazırlanan metinler örneklem grubu dışında 72 

öğrenciye uygulanarak; ön pilot çalışması yapılmıştır. Ön pilot çalışma sonrası her bir metin için 

verilecek sürenin belirlenmesi ve hazırlanan materyallerin eksik yönleri olup olmadığının tespiti 

yapılmıştır. Her bir metinin uygulanması için öğrencilere 10-15 dakika süre verilmiştir. Çalışma ilk 

kez yapıldığı için pilot çalışma niteliğindedir. Pilot çalışmanın örneklem seçimi yapılırken olasılık 
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temelli örneklem seçme yöntemlerinden seçkisiz örneklem belirleme metodu kullanılmıştır.  

Çalışmada kullanılan her bir ölçme aracı; 25 öğrenciye uygulanmak üzere toplam 150 6.sınıf 

öğrenciyle çalışılmıştır.  

Hazırlanan metinlerde öğrencilerin hatalı kavramları bulması ve doğrusunu yazabilmesi, 

konunun derinlemesine öğrenilmiş olmasını gerektirdiğinden oldukça etkili bir değerlendirme aracı 

olarak öğretmenlere cesaretle kullanmaları için önerilir. Ayrıca Kavramsal değişim metinlerinin içine 

yerleştirilmiş hatalı kavramları bulma yöntemi öğrencilerin konuya ilişkin ön bilgilerinin ölçülmesinde 

de kullanılabileceği ve bu durumun öğrencilerin kavramsal değişim metinlerini daha dikkatle ve 

ayrıntıyla incelemesini sağlayarak ilginin artmasına neden olacağı düşünülmektedir. 

ABSTRACT 

Achieving science culture for students which is necessary in all areas of life, is directly 

proportional to the adequacy of teaching. Therefore, known students ‘ pre-knowledge before 

participate in formal science lesson  and observing  post conceptual change  is extremely important. 

Conceptual change text is one of  the most used method to bring about conceptual change in students. 

With this texts primarly students’ misconceptions about the subject are determinated and is proved by 

examples these misconceptions are inadequate or incorret. In this research, process of developing and 

using conceptual change text as a evaluation tool for teaching concepts and determinating students’ 

misconceptions are described. For this aim, concepts and targets in the Sixth Grade Science and 

Tecnology Lesson Light and Sound Unit was examined for determinating students’ misconceptions. 

Also prior researches at literature which have an aim to determinate students’ possible misconceptions 

about this unit was surveyed. After all of that, six conceptual texts was composed and five hidden 

wrong concept fit in each text. As the first stage we wanted to students find wrong concepts; as the 

second stage,we asked to the students write to correct concepts instead this concepts. Prepared texts 

were conducted  to 72 students except for sample by applying the pre-pilot study. After pre-pilot 

study, how much time students need for each text and whether prepared material has defevtive part 

was determined. We gave the students 10-15 minutes for the implementation of each text. The study is 

as a pilot study because this context is studyied at the first time. Pilot study sampling based on random 

sampling, one of the probability selection methods. At the study, we worked with 25 students  for each 

measuring tool and  at the total, we worked with 150  six grade students. İn the prepared text, finding 

wrong concepts and writing correct concepts instead of them for students, requires depth learning at 

the subject. So we recommended to teachers, they could use this measuring tool with the courage. We 

can also use this technique evaluate students’ pre-knowledge. With this situation, students analyze the 

texts more carefully and detailed. And it will provide to increased interest, is thought.  
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1.GİRİŞ 

1.1.Problem Durumu 

Son yıllarda öğrencilerin temel fen kavramlarını anlamalarını belirlemeye yönelik gerek 

ulusal, gerekse uluslar arası alan yazınında çok sayıda çalışma yapılmaktadır. Kavram öğrenimini 

etkileyen en önemli faktörlerden birisi de öğrencilerin öğretim öncesinde sahip oldukları ön bilgilerdir. 

Literatürdeki pek çok çalışma öğrencilerin sınıfa fen olaylarıyla ilgili bilimsel çevreler tarafından 

kabul edilenlerden farklı çeşitli ön bilgi ve kavramalarla geldiklerini ve bu ön kavramaların 

öğrencilerin bilimsel prensipleri ve kavramları doğru şekilde öğrenmelerini engelleyebildiğini 

göstermektedir (Griffiths ve Preston,1992; Andersson, 1986). 

Bütünleştirici öğrenme modeline dayanılarak geliştirilmiş olan ve öğrenme öğretme 

ortamlarında özellikle son zamanlarda sıklıkla kullanılan kavramsal değişim yaklaşımında da 

öğrencilerin ön bilgi ve kavramaları ön planda tutulmakta ve öğretim etkinlikleri bu bilgileri esas 

alarak düzenlenmektedir (Stofflett,1994). Öğrencilerin sahip oldukları ön bilgiler, bilim adamları 

tarafından bilimsel olarak doğru kabul edilmiş olan bilgilerden farklı olabilir (Janiuk, 1993; Schmidt, 

1997; Treagust,1988). Kavramsal değişim yaklaşımı, öğrencilerin kavram yanılgılarından, yani 

bilimsel olmayan bilgilerinden, bilimsel olarak doğru kabul edilen bilgilere geçiş yapabilmeleri 

konusunda öğrencileri cesaretlendiren, alternatif bir yaklaşımı temsil etmektedir ve Piaget’in 

özümleme, düzenleme ve dengeleme ilkeleri üzerine kurulmuştur (Wang & Andre, 1991). 

Kavramsal değişimin gerçekleştirilebilmesi için; öğrencinin kendi bilgisinin yetersizliğinin 

farkına varması, kendine verilen yeni bilgiyi anlaşılabilir ve mantıklı bulması, yeni bilgiyi karşılaştığı 

yeni problemlerin çözümünde kullanması gerektiği savunulmaktadır (Posner, Strike, Hewson ve 

Gertzog,1982). 

Kavramsal değişim yaklaşımının uygulanmasına yönelik olarak çeşitli stratejiler 

geliştirilmiştir. Öğrencilerde kavramsal değişim meydana getirmek için en çok faydalanılan 

yöntemlerden birisi de kavramsal değişim metinleridir (Alvermann & Hague, 1989, Wang vd. , 1991; 

Beeth,1998 ; Mikkilä,2001). Kavramsal değişim metinleri (KDM) öğrencilerin kavram yanılgılarının 

ve sebeplerinin neler olduğunu belirten ve bu yanlış kavramaların yetersiz olduğunu örneklerle 

açıklayan metinlerdir. Bu metinlerde öncelikle öğretilecek konuyla ilgili öğrencilerin sahip oldukları 

kavram yanılgıları belirtilir, bunların yetersiz veya yanlış oldukları açıklamalar veya örneklerle ispat 

edilir (Hynd & Alvermann,1986 , Maria & MacGinitie,1987 , Chambers & Andre,1997, Geban & 

Bayır,2000). Böylece öğrencinin kendi bilgisinin yetersizliğinin veya yanlışlığının farkına varması 

sağlanarak, öğrencide kavramsal değişim meydana getirilmeye çalışılır. 

Alan yazındaki kavramsal değişim çalışmalarında son zamanlarda düzeltici metin ya da 

kavramsal değişim metinleri denilen materyalleri kullanılmaktadır. KDM’lerin bilimsel metin ya da 

açıklayıcı metin gibi diğer stratejileri içeren materyallere göre kavramsal değişim üzerinde daha 

olumlu etkileri olduğu sonucuna ulaşmış bazı araştırmalar bulunmaktadır  (Guzzetti, Snyder & Glass, 
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1992; Guzzetti, Snyder, Glass & Gamas 1993; Wandersee, Mintzes & Novak, 1994; Basili ve Sanford, 

1991;  Wang vd.,1991;  Chambers ve Andre,1997; Geban ve Bayır,2000)  

KDM, bilimsel olarak doğru kabul edilen bilgilerle kavram yanılgıları arasındaki çelişkileri 

açıkça ortaya koyan metinler olarak tanımlanmaktadır (Hynd, & Alverman, 1986). KDM ile 

öğrencilerin mevcut kavramlarının (alternatif kavramlarının) düzeltilmesi ya da mevcut bilgi yapısının 

yeniden düzenlenmesi amaçlanır. Bu metinler, öğrencilerin hali hazırdaki kavramlarının bazı olayların 

açıklanmasında yetersiz kaldığını, onlara hissettirebilecek şekilde hazırlanır. KDM, içerdikleri çeşitli 

açıklamalar ve örneklerle, öğretilmesi hedeflenen kavramların anlaşılması ve uygulanması konusunda 

öğrencilere yardımcı olurlar (Chambers & Andre, 1997; Pınarbaşı, & Canpolat, 2003). KDM’nin 

bireyin alternatif kavramlarını yeniden gözden geçirmesine yardımcı olduğu ve onun için daha uygun 

zihinsel modellere olanak verdiği belirtilmektedir. Ayrıca, daha kolay ve ekonomik olan kavram 

değişim metni tasarımı ile, çocukların fendeki önemli bir kavramı anlamalarında fark edilebilir bir 

değişim meydana getirmenin mümkün olabildiği vurgulanmaktadır (Mikkilä, 2001).  

Ancak, KDM öğrenciyi ikna etme ya da öğrencilere yeni kavramı doğrudan sunma gibi 

aşamalar içermesi nedeniyle yapıcı yaklaşımla tutarlılığı açısından eleştirilmektedir (Hynd, 2001). 

Bilgiyi ve düzeltilmesi hedeflenen kavramı öğrenciye doğrudan sunmayı içeren bu yaklaşımın, 

öğrencilerin yapıcı anlayışın hedeflediği eleştirel düşünme, sorun çözme gibi üst düzey öğrenme 

ürünlerini kazanmalarını ne düzeyde sağlayacağı bir tartışma konusudur. Mason (2001), çoklu 

kaynaklardan öğrenme yerine, sadece bir metni okuyarak kalıcı bir kavramsal değişimin gerçekleşip 

gerçekleşmeyeceğinin üzerinde düşünülmesi gereken bir konu olduğunu belirtmektedir. Toka ve 

Aşkar (2002) yaptığı bir araştırmada KDM’ lerin kavram yanılgılarını doğrudan vermesi nedeniyle bu 

yanılgılara sahip olmayan öğrencilerin metinleri anlayamadıkları ve düzeltilmiş kavramlar metin 

içinde verildiğinden öğrencilerin uygulama sonrasında tartışmayı anlamlı bulmadıkları belirlenmiştir. 

Kavramsal değişim stratejilerinin etkililiğini inceleyen araştırmalarda deneysel işlemler 

sonucunda öğrencilerin kavram yanılgısı sayılarının anlamlı olarak azaldığı görülmektedir. Ancak 

öğrencilerde kavram yanılgısı sayısı anlamlı olarak azaldığında bile hâlâ öğrencilerde çok sayıda 

yanılgının kaldığı gözlenmiştir (Duit ve Treagust, 2003). Örneğin Palmer (2003), düzeltici metin 

stratejisini kullanarak öğrencilerdeki kavram yanılgılarının %68 oranında giderilmesini sağlamıştır. 

Bilgin ve Geban (2001), benzetme stratejisini kullanarak kavram yanılgılarının %50 oranında 

düzeltilmesini sağlamışlardır. Bu bulgular göz önüne alındığında, kavram yanılgılarının 

düzeltilmesinde farklı stratejilerin kullanımı ile etkili sonuçlar alınabildiği görülmektedir. Ancak hangi 

stratejinin, hangi koşullarda, ne tür bir içeriğin öğretiminde ve hangi özellikteki öğrenciler için daha 

etkili sonuçlar vereceğinin araştırılması hâlâ önemli bir gereklilik olarak karşımızda durmaktadır 

(Biemans ve Simons, 1999).  

 Literatürde düzeltici ya da kavramsal değişim metinleri olarak bilinen bu stratejiye yönelik 

olarak, Toka vd. (2002) ve Mason’un (2001) vurguladığı yönlerin problem durumu oluşturduğunu 

düşünerek bu çalışmada, yukarıda verilen kavramsal temeller doğrultusunda, kavramsal değişim 
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metinleri değerlendirme etkinliği olarak düzenlenmiştir. Hazırlanan değerlendirme etkinlikleri ünite 

başında uygulandığında, öğrencilerin o ünitedeki kavram yanılgılarının belirlenmesini sağlayarak 

ünitenin planlanmasında rol oynayabileceği gibi süreç içinde ve süreç sonunda da kullanılarak öğretim 

sürecinin etkililiği de değerlendirilebilir. Bu noktada isminin KDM olarak kalması konusunda ısrarcı 

olmayarak hazırlanan metinler öğretim etkinliği planlanmadan önce ya da öğretim etkinliği 

gerçekleştirildikten sonra kullanılabilecek iki aşamalı kavram bilgisi ölçme materyali olarak 

düşünülmüştür.  

İki aşamalı testlerin ilk kısmı genellikle, bilinen çoktan seçmeli ve sınıflama gerektiren 

testlerle aynıdır. Yani, kök denilen bir soru maddesi ya da bilgi önermesi, onu takip eden çeşitli adette 

cevap seçenekleri ve bu seçenekler arasında çeldiriciler ile doğru cevap şıkkı bulunmaktadır. İki 

aşamalı testleri çoktan seçmeli testlerden farklı kılan onun ikinci kısmıdır. Bu bölümde, öğrencinin ilk 

aşamada işaretlediği seçeneği, işaretleme gerekçesini belirtmesi istenmektedir. Testin ikinci aşaması, 

alan yazın incelemesi ya da mülakatlardan elde edilen bulgulara bağlı olarak belirlenen öğrenci 

yanılgılarını içeren çoktan seçmeli veya bir şıkkı açık uçlu-çoktan seçmeli bir formda olabilmektedir. 

Ayrıca bu ikinci bölüm, öğrencilerin muhakeme yeteneğini daha iyi ölçebilmek ve daha önce 

belirlenen yanılgılardan farklı alternatif kavramların olup olmadığını tespit edebilmek amacıyla açık 

uçlu bir yapıda da düzenlenebilmektedir (Mann & Treagust, 1998; Voska & Heikkinen, 2000). Bu 

doğrultuda; bu araştırmada hazırlanan her metine, metinin akışı içine gizlenmiş 5 hatalı kavram 

yerleştirilerek öğrencilerden ilk aşama olarak hatalı kavramları bulmaları, ikinci aşama olarak ise; 

buldukları kavramın yerine doğrusunu yazmaları istenmiştir. 

Hazırlanan materyalin ilk aşaması doğru yanlış testlerine de benzetilebilir. Doğru – yanlış 

testindeki maddeleri cevaplandırma işi hem kolaydır, hem de çok az zaman alır. Cevaplama isinin 

kolay olması, bu testin, eğitimin hemen her basamağında kullanılabilmesini mümkün kılar. Ancak; bir 

doğru – yanlış maddesindeki yalnızca iki seçenek olduğundan, bilgisiz bir cevaplayıcının salt kör 

tahminle doğru cevabı bulma olasılığı yüzde 50’dir. Bu yüzden doğru – yanlış testinin güvenirliği ve 

geçerliği düşüktür. Tipik bir doğru-yanlış testi, öğrencilerin yanlış öğrendikleri yerleri ortaya çıkarma 

gibi teşhis maksadıyla kullanılmaya elverişli değildir (Tekin, 1991). Doğru yanlış testlerindeki bu 

sınırlılıklar göz önüne alınarak bu çalışmada geliştirilen materyalde, öğrencilerin metindeki her cümle 

için, doğru ya da yanlış olarak bir yargıya varması yanlış olduğunu düşündükleri cümledeki; hatalı 

kavramı bulup yerine doğrusunu yazmaları istenilmiştir. Bu yolla, doğru yanlış testlerinde kullanılan 

yöntemden bir adım ileriye gitmek istenmiştir.  

1.3.Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Bu çalışmada; 6. Sınıf Fen ve Teknoloji dersi Işık ve Ses ünitesiyle ilgili kavramsal değişim 

metinlerinden yararlanarak hazırlanan 6 adet iki aşamalı ölçme aracının uygulandıktan sonra 

değerlendirmelerinin yapılarak kullanılabilirliği konusunda fikir edinmek üzere bir ön çalışma yapmak 
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ve öğrencilerin üniteyle ilgili kavramsal bilgilerini ve var olan yanılgılarını ortaya çıkarmak 

amaçlanmıştır.  

Literatürde yapılan çalışmalar kavramsal değişim metinleriyle öğrencilerdeki yanlış 

kavramların düzeltilmesi yönünde yoğunlaşmaktadır. Bu çalışmada ise kavramsal değişim 

metinlerinin yapısı temel alınarak iki aşamalı kavramsal öğrenme testi olarak kullanılabilecek ölçme 

araçları hazırlanmıştır. Daha önce böyle bir çalışma yapılmamış olması bu araştırmanın orijinalliği 

açısından önemlidir. 

 

2.YÖNTEM 

Bu araştırmada, 6. Sınıf Fen ve Teknoloji dersi Işık ve Ses ünitesi için, kavramsal değişim 

metinlerinden yararlanarak ölçme araçları geliştirilmiş ve öğrencilerin kavram bilgilerini 

değerlendirmede ve yanılgılarını ortaya çıkarmada kullanılabilirliği test edilmiştir. 

2.1.Materyallerin Hazırlanması 

Materyallerin hazırlanma sürecinde aşağıdaki işlem adımları izlenmiştir. 

1. Materyallerin hazırlanması için 6. Sınıf “Işık ve Ses” ünitesi belirlendikten sonra ünitenin 

kazanımları incelenmiştir. Ünitede 26 kazanım ve bu kazanımları içine alan 3 başlık 

bulunmaktadır. Ünitenin bütün kavramları başlıklara göre belirlenerek, hazırlanacak 

materyaller içerisinde bu kavramlardan hangilerinin kullanılacağına karar vermek için MEB’in 

program kitabında bahsedilen olası kavram yanılgıları ve alan yazında Işık ve Ses ünitesiyle 

ilgili kavramların öğrenimiyle ilgili araştırmalar incelenmiştir. Ayrıca, 10 Fen ve Teknoloji 

öğretmeni ile Işık ve Ses ünitesinin işlenişinde, kavram öğretiminde yaşadıkları sıkıntılar 

konusunda görüşmeler yapılmıştır. Bu süreçlerin sonunda hangi kavramların materyallerde yer 

alacağı belirlenmiş ve ünitede bulunan her başlık için 2 tane olmak üzere toplam 6 tane 

kavramsal değişim metni hazırlanması kararlaştırılmıştır.  

2. Materyaller öncelikle kavramsal değişim metinlerine benzer olarak hazırlanmıştır. Metinler 

alanda 2 uzmana inceletilmiş ve uzmanlardan gelen öneriler doğrultusunda birkaç değişiklik 

yapılmıştır. Sonrasında metinlerin her birinden 5 kavram seçilmiş ve bu beş kavram silinerek 

yerine hatalı kavramlar yazılmıştır. Burada amaçlanan materyallerin uygulanmasında 

öğrencilerin önce hatalı kavramları bularak yerine doğrusunu yazmalarıdır. Öncelikle 

öğrencinin karşılaştığı hatalı kavramı bulabilmesi sonrasında ise yerine doğrusunu yazabilmesi 

önemsenmiştir. 5 yanlış kavramın yerleştirildiği her metnin, 10 puan üzerinden 

değerlendirilmesi planlanmıştır. Öğrencilerin buldukları her yanlış kavram için bir puan, 

doğrusunu yazdıkları takdirde de bir puan verilmiştir.  

3. Hazırlanan materyallerin örneklem grubuna uygulanmasından önce öğrencilerin metinlerdeki 

hatalı kavramları bulmada zorluk çekip çekmediklerinin belirlenmesi için 72 öğrenci ile ön 

pilot çalışma yapılmıştır. 
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4. Ön pilot çalışma sonrası öğrencilere metinlerle ilgili yönergeler açıklandığında hatalı 

kavramları bulmaları gerektiği konusunda sorun olmadığı görülmüştür. Ayrıca ön pilot 

çalışma sonrası her bir metin için verilecek sürenin belirlenmesi ve hazırlanan materyallerin 

eksik yönleri olup olmadığının tespiti yapılmıştır. Her bir metinin uygulanması için 

öğrencilere 10-15 dakika süre verilmesi sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca öğrencilerden gelen 

sorular doğrultusunda metinlerde birkaç düzeltme yapılmıştır.  

5. Ön pilot çalışma sonrası; hazırlanan materyaller alanda uzman 2 kişi tarafından da incelenmiş 

ve örneklem grubuna uygulanabilir nitelikte olduğu konusunda görüş birliğine varılmıştır. 

2.2. Hazırlanan Materyaller  

Hazırlanan 6 materyalin konuları aşağıdaki gibidir.  

1.Işık Kaynakları ve Maddelerin Işık Geçirgenlikleri  

2. Işığın Yansıması ve Yansıma Kuralları  

3. Küresel ve Düzlem Aynalarda Görüntü Özellikleri  

4. Sesin Maddesel Ortamda Yayılması ve Ortamın Türüne Göre Yayılma Hızı  

5. Sesin Yansıması, Soğurulması ve Yankı  

6. Sesin Oluşumu ve Yayılması  

Hazırlanan materyallerden birinin tamamı, diğerlerinin ise bir bölümü aşağıda verilmiştir.   

 

Sesin Yansıması, Soğurulması ve Yankısı ile ilgili olarak hazırlan materyalin tamamı 

şöyledir: 

  
Bazen kendi odamızda ders çalışırken yan odada açık olan 

televizyonun sesini duyabiliriz. Peki, bu nasıl olur? Ses dalgaları 

havada ilerler ve odanın duvarına çarparak bir kısmı duvar içinde 

de yol alır. Duvardan çıkan ses tekrar havada ilerleyerek 

kulağımıza gelir bu olaya sesin yankısı* denir. Duvara çarpıp 

odamıza ulaşan sesin şiddeti; televizyonun açık olduğu odadaki 

kadar fazla olmayacaktır. Bunu bir engelle karşılaşan sesin bir 

kısmının emilmesi* olarak adlandırabiliriz. 

Bir radyoyu banyoya getirerek sesini duyabileceğiniz kadar açıp; aynı 

radyoyu açık olan ses miktarını değiştirmeden oturma odasına 

getirdiğinizde sesin oturma odasında daha az duyulabildiğini fark 

edersiniz. Bunun nedeni oturma odasında daha çok eşya olması ve sesin bu 

eşyalar tarafından daha çok yansımasıdır*. Dolayısıyla eşyalar tarafından 

ses daha çok yutulacak ve duyulan sesin şiddeti azalacaktır. O halde; 

pürüzlü yüzeylerde ses düz yüzeylere göre daha çok yankı* yapar.  
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Bir vadide bağırdığınızda sesinizi tekrar duyduğunuz oldu mu? Zaman zaman yankı kelimesini 

duymuşsunuzdur. Ses dalgalarının sert bir yüzeye çarparak geri gelmesi olayına yansıma* denir. Bu 

bir yankıdır. Yankı olduğunu her durumda duyabilir miyiz? diye kendimize soralım. 

Eğer her durumda duyabilseydik bir odada Yankı Her durumda oluşsaydı her bağırdığımızda sert 

bir yüzey olarak duvara çarpan sesin yankısını duymalıydık. Bu nedenle havada yankı olayını 

duyabilmek için; ses kaynağı ile engel arasında en az 17 metre mesafe olmalıdır. 

Işık Kaynakları ve Maddelerin Işık Geçirgenlikleri konusunda hazırlanan materyalin 

bir bölümü şöyledir:  

Peki bir kalem, kitap, sıra, defter ışık kaynağı mıdır? Kendilerinden ışık yaymadıklarına göre 

bunun mümkün olmadığını düşünürken doğru yoldayız. O halde biz bu cisimleri nasıl görüyoruz 

dersiniz? Elbette ki ışık gözümüzden çıkarak cisimlere çarpmıyor, gözümüz bir ışık kaynağı değildir. 

O halde başka ne olabilir? Karanlıkta böyle cisimleri göremediğimize göre; bu cisimleri görmemizi 

sağlayan da ışıktır. Işık kaynağı olmayan cisimler, kaynaklardan üzerlerine düşen ışığı yansıtarak 

gözümüze ulaştırırlar. Işığın bu şekilde bir yere çarpıp geri dönmesine dağılma* denir. 

*Metinde yer alan hatalı kavram 

Işığın Yansıması ve Yansıma Kuralları konusunda hazırlanan materyalin bir bölümü şöyledir:  

Havanın rüzgârsız olduğu güzel bir bahar günü bir göl 

kenarında gezintiye çıktıysanız, göle baktığınızda kendi 

görüntünüzü mutlaka görmüşsünüzdür. Aynı şeyi bir su 

birikintisinde de görmek mümkündür hava rüzgârsızsa 

görüntünüzü görebilirsiniz. Ama hafif bir esinti oluşunca su 

yüzeyinde meydana gelen küçük dalga ve titreşimler 

görüntüyü bozacaktır. Peki bunun nedeni ne olabilir diye 

düşündünüz mü? Bunun nedeni ışığın yansıdığı yüzeydir. 

Hadi bunu biraz açıklayalım. Işık ayna gibi düzgün 

(pürüzsüz) ve parlak yüzeylerden yansıdığında görüntü net bir şekilde oluşur.Bu düzgün yansımadır. 

Pürüzlü yüzeylerden ise dağınık yansıdığı için oluşan görüntü ayrıntılı bir şekilde oluşmayacaktır. O 

halde durgun su yüzeyindeki yansıma, dağınık*; dalgalı su yüzeyindeki yansıma düzgün* olacaktır. 

Küresel ve Düzlem Aynalarda Görüntü Özellikleri konusunda hazırlanan materyalin 

bir bölümü şöyledir:  

“Ayna ayna, güzel ayna! Söyle bana! Var mı benden güzeli bu 

dünyada?” sözlerini Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler hikayesinden 

hatırlarsınız. Peki; aynalar her zaman cismin boyuna eşit görüntü 

oluştururlar mı? ya da yine cismin şekli neyse görüntü her zaman aynı 

şekilde mi olur? Başka bir deyişle her ayna gerçeği söyler mi? Bir 

düşünelim. Düşünmenize yardımcı olması için; bir hatırlatma 
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yapmakta fayda var. Aynaların; düzlem ve küresel olmak üzere 2’ye ayrıldığını öğrenmiştik. Küresel 

aynaları ise; çukur ve tümsek olmak üzere 2 ye ayırırız. Yani; 3 ayna çeşidini ve bu aynalarda oluşan 

görüntülerin özelliklerini düşünerek devam ederseniz doğru cevaba daha kolay ulaşabilirsiniz. 

Çukur ve tümsek aynalarda cismin boyu ve şekli değişik görülebilir. Çukur aynaların* 

oluşturduğu görüntü her zaman düz ve cisimden küçük olur. Tümsek aynalarda* ise; görüntü cismin 

bulunduğu yere göre düz-büyük ya da ters küçük olabilir. 

Sesin Maddesel Ortamda Yayılması ve Ortamın Türüne Göre Yayılma Hızı konusunda 

hazırlanan materyalin bir bölümü şöyledir:  

 

 

 

                                     

Bu soruyu şöyle açıklayabiliriz. Güneş ses kaynağımız olsaydı bile; Güneş’ten gelen sesi 

Dünya’da duyamazdık. Çünkü sesin yayılması için maddesel ortama ihtiyaç vardır. Uzay boşluktan 

ibaret olduğu için sesin iletilmesi mümkün olmayacaktır. 

O halde; sokakta yürürken bize bir şeyler anlatan arkadaşımızın sesini duyabilmemizi sağlayan 

dışarıdaki boşluk* ortamdır. 

 

Sesin Oluşumu ve Yayılması konusunda hazırlanan materyalin bir bölümü şöyledir:  

       
Televizyonda çok sevdiğiniz bir filmi izlerken; duyduğunuz ses bir kaynaktan çıkmış olur. Sesin 

bir kaynaktan çıktığı doğrudur; peki kaynaktan çıkan sesi duymamızı sağlayan ne olabilir? diye 

düşünelim. Sesin duyulmasını sağlayan; kuşkusuz sesin yayılabilmesidir. Sesin yayılmasını sağlayan; 

bu kaynaktaki moleküllerin yaptığı titreşim hareketidir*. 

* Metinde yer alan hatalı kavram 

 

 

 

Okuldan eve dönerken aklınıza “Güneş ısı 

kaynağımız olduğu gibi aynı zamanda ses 

kaynağımız olsaydı; sabah bizleri çalar saat 

gibi uyandırabilir miydi?”sorusu gelmiş 

olsaydı, ne düşünürdünüz? 

İki kaşığı elimize alıp 

birbirine vuralım; ortaya çıkan 

sestir. Ses bir enerjidir. Aynı 

şekilde; insan sesi ve müzik 

aletlerinden çıkan ses de bir 

enerjidir. 

 

*Metinde yer alan hatalı kavram 
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2.3.Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 

Çalışmanın evrenini; Kocaeli ili İzmit merkezindeki tüm 6.sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Bu 

evrenden örneklem seçimi yapılırken olasılık temelli örneklem seçme yöntemlerinden seçkisiz 

örneklem belirleme metodu kullanılmıştır (Yıldırım ve Şahin,2006). Çalışmada kullanılan her bir 

materyal; 25 öğrenciye uygulanmak üzere 6 materyal için örneklemi 150 öğrenci oluşturmaktadır. 

Örneklem grubundaki öğrenciler Işık ve Ses Ünitesini işlemişlerdir. 

 

2.3 Verilerin Analizi 

Araştırmada uygulanan metinlerin analizinde, öğrencilerin her bir metinde yerleştirilmiş yanlış 

kavramları bulup bulmadığı ve buldukları yanlış kavramların yerine doğru kavramı yazıp yazmadıkları 

betimsel analiz yöntemiyle incelenmiştir. Bu analizlerin yapılması aşamasında her metin için bir çetele 

tablosu hazırlanmış ve her bir kavramı bulabilen ve yerine doğrusunu yazabilen öğrenci sayıları 

belirlenmiştir. Öğrencilerin metin içindeki yanlış kavramların kaçını bulduğu ve bulduğu yanlış 

kavramların kaçının yerine doğrusunu yazabildiği gibi bilgilere, frekans ve yüzde gibi basit 

istatistiksel işlemlerle ulaşılmıştır. Verilerin analizi aşamasında bazı öğrencilerin hatalı kavramı bulup 

yazmak yerine hatalı kavramın bulunduğu cümleyi yanlış olarak belirledikleri görülmüştür. Bu 

durumda materyallerin uygulanması aşamasında yönergeler hatalı kavramın bulunması doğrultusunda 

örnek verilerek açıklandığı için öğrencilerin bu biçimdeki cevapları kabul edilmemiştir. Bu durum 

materyallerle ilgili olumsuzluk olarak görülmüştür. Ancak materyaller uygulanmadan önce bu 

olumsuz durum çocuklara örnek verilerek açıklanmış ve böyle yapıldığı takdirde doğru kabul 

edilmeyeceği bildirilmiştir.  

Materyallerin değerlendirilmesi 2 puanlayıcı tarafından yapılmış ve puanlayıcılardan 

kaynaklanacak olumsuzlukların giderilmesi için puanlayıcı güvenirliği hesaplanmıştır. 2 puanlayıcı 

arasındaki korelasyon değerinin yüksek olduğu tespit edilmiştir.  

 

3.BULGULAR VE YORUM 

Bu bölümde hazırlanan her bir materyal için elde edilen bulgular verilecektir. 

1.Işık Kaynakları ve Maddelerin Işık Geçirgenlikleri ile ilgili olarak hazırlanan metine 

ilişkin bulgular  

Tablo 1’de öğrencilerin bu metinde yer alan 5 hatalı kavramın her birini bulma ve yerine 

doğrusunu yazma oranları verilmiştir. 
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Tablo 1: Işık Kaynakları ve Maddelerin Işık Geçirgenlikleri ile ilgili olarak hazırlanan metine 

ilişkin bulgular 

Hatalı 
Verilen 

Kavramlar 

Yerine Yazılması 
Gereken Kavramlar 

Hatalı kavramı 
bulan öğrencilerin 

yüzde (%) ve 
frekans (f) 
değerleri 

Hatalı kavramı 
bulup; yerine 

doğruyu yazan 
öğrencilerin yüzde 
(%) ve frekans (f) 

değerleri 
Yüzde 

(%) 
Frekan

s (f) 
Yüzde 

(%) 
Frekans 

(f) 

1. Kavram Yapay Işık Kaynağı Doğal Işık Kaynağı 84 21 72  18 

2. Kavram  Doğal Işık Kaynağı Yapay Işık Kaynağı  76 19 68 17 

3. Kavram  Dağılma  Yansıma  48 12 24 6 

4. Kavram  Saydam Madde  Opak Madde  68 17 60 15 

5. Kavram Opak Madde  Saydam Madde  72 18 68 17 

 

Tablo 1 incelendiğinde öğrencilerin verilen hatalı kavramlardan ışığın yansıması kavramını 

bilerek hatayı bulması gereken 3. kavramı en az oranda bulduğu (f=12, %48) ve hatalı kavramı bulan 

öğrencilerin yarısının bu kavramın yerine doğrusunu yazabildiği (f=6, %24) tespit edilmiştir. Tablo 1 

incelendiğinde öğrencilerin yapay ve doğal ışık kaynaklarının tanımlarını bilmesi ve örnekler 

verebilmesine yönelik olan 1. ve 2. hatalı kavramları büyük oranda bulup yerine doğrusunu 

yazabildikleri tespit edilmiştir. Metinde yer alan 4. ve 5. kavramlar da öğrencilerin öğrencilerin 

saydam ve opak madde tanımlarını bilerek birbiriyle karıştırmaması ve örnekler verebilmeleri ile 

ilgilidir. Öğrencilerin bu konuda metinde verilen hataları da büyük oranda tespit edip yerine 

doğrusunu yazabildikleri görülmüştür. Bu bulguya paralel nitelikte, Taşdemir ve Demirbaş (2010) 

yaptığı bir çalışmada 6. ve 7. sınıf Fen ve Teknoloji dersinde geçen kavramları belirlenmiş ve 

öğrencilerden bu kavramları günlük yaşamla örneklendirmelerini istemiştir. 6. sınıf Işık ve Ses 

ünitesindeki kavramlara bakıldığında öğrencilerin ses kaynakları, ışık kaynakları, saydam olmayan 

madde kavramlarını doğru cevaplandırdıkları; ışığın yansıması ve ışığın kırılması kavramlarını ise 

daha düşük düzeyde günlük yaşamla ilişkilendirebildikleri tespit edilmiştir.  

 

2.Işığın yansıması ve yansıma kuralları ile ilgili olarak hazırlanan metine ilişkin bulgular 

Tablo 2’de öğrencilerin bu metinde yer alan 5 hatalı kavramın her birini bulma ve yerine 

doğrusunu yazma oranları verilmiştir. 
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Tablo 2: Işığın Yansıması ve Yansıma Kuralları ile ilgili olarak hazırlanan metine ilişkin 

bulgular 

Hatalı 
Verilen 

Kavramlar 
 

Yerine Yazılması 
Gereken Kavramlar 

Hatalı kavramı 
bulan öğrencilerin 

yüzde (%) ve 
frekans (f) 
değerleri 

Hatalı kavramı 
bulup; yerine 

doğruyu yazan 
öğrencilerin yüzde 
(%) ve frekans (f) 

değerleri 
Yüzde 

(%) 
Frekan

s (f) 
Yüzde 

(%) 
Frekans 

(f) 

1. Kavram Dağınık yansıma Düzgün Yansıma  96 24 92 23 

2. Kavram  Düzgün yansıma Dağınık Yansıma  100 25 88 22 

3. Kavram Yansıyan ışın Yüzeyin normali  76 19 60 15 

4. Kavram  Yansıma açısı Gelme açısı 30 12 20 5 

5. Kavram Gelen ışın Yüzeyin normali 92 23 72 18 

 

Bu metine ilişkin bulgulara dayanarak; öğrencilerin metinde verilen hatalı kavramlardan en 

çok; dağınık yansıma ve düzgün yansıma özelliklerini ayırt edebilme bilgisine dayanan 1. kavramı  

(Hatalı kavramı bulma: f=24, %96, Yerine doğrusunu yazma: f=23, %92 ) ve 2. kavramı (Hatalı 

kavramı bulma: f=25, %100, Yerine doğrusunu yazma: f=22, %88) bulup, yerine doğrusunu 

yazabildikleri söylenebilir. Öğrencilerin metine hatalı yerleştirilen kavramlardan yansıma ve gelme 

açısı arasındaki farkı bilmelerine dayanan 4. kavramı en az oranda tespit edip (f=12, % 30 ), hatalı 

kavramı tespit edebilen öğrencilerin ise yarısından azının yerine doğrusunu yazabildikleri (f=5, %20) 

belirlenmiştir. Bu bulgu öğrencilerin hatalı kavramı bulabildiği ancak yerine doğru kavramı yazmakta 

oldukça zorlandığına yönelik önemli bir ipucudur. 

 

3. Küresel ve Düzlem aynalarda görüntü özellikleri ile ilgili olarak hazırlanan metine 

ilişkin bulgular 

Tablo 3’de öğrencilerin bu metinde yer alan 5 hatalı kavramın her birini bulma ve yerine 

doğrusunu yazma oranları verilmiştir. 
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Tablo 3: Küresel ve düzlem aynalarda görüntü özellikleri ile ilgili olarak hazırlanan 

metine ilişkin bulgular 

 

Hatalı 
Verilen Kavramlar 

 

Yerine 
Yazılması 
Gereken 

Kavramlar 

Hatalı kavramı bulan 
öğrencilerin yüzde 
(%) ve frekans (f) 

değerleri 

Hatalı kavramı bulup; 
yerine doğruyu yazan 

öğrencilerin yüzde 
(%) ve frekans (f) 

değerleri 
Yüzde 
(%) 

Frekans 
(f) 

Yüzde  
(%) 

Frekans 
(f) 

1.Kavram: Çukur ayna Tümsek ayna  40.00 10 24.00 6 

2. Kavram  Tümsek ayna Çukur ayna  44.00 11 36.00 9 

3. Kavram Düzlem ayna Çukur ayna  88.00 22 76.00 19 

4. Kavram Çukur ayna Tümsek ayna  96.00 24 72.00 18 

5. Kavram Tümsek ayna Düzlem ayna  96.00 24 76.00 19 

 

Bu metine ilişkin bulgulara bakıldığında öğrencilerin en az 1 ve 2. kavramları bulup yerine 

doğrusunu yazabildikleri görülmüştür. Öğrencilerin 1. hatalı kavramı tespit etmeleri için çukur ve 

tümsek aynadaki görüntü özelliklerini bilmesi gerekmektedir. Öğrencilerin 1. hatalı kavramı tespit 

etme ve yerine doğrusunu yazma verileri incelendiğinde hatalı kavramı tespit edebilen öğrencilerin 

tamamının yerine doğrusunu yazamadığı görülmektedir (Hatalı kavramı tespit etme: f=10, %40;  

Yerine doğrusunu yazma: f=6, %24). Öğrencilerin 2. hatalı kavramı tespit etmeleri için de çukur ve 

tümsek aynadaki görüntü özelliklerini ayırt edebilir olması gerekmektedir. Öğrencilerin 2. hatalı 

kavramı tespit etme ve yerine doğrusunu yazma oranları kontrol edildiğinde, 2. kavramın hatalı 

olduğunu ifade edenlerin tamamının yerine doğrusunu yazamadıkları görülmektedir (Hatalı kavramı 

tespit etme: f=11, %44; Yerine doğrusunu yazma: f=9, %36). Bu metindeki 3., 4. ve 5. kavramlardaki 

hataların bulunabilmesi için öğrencilerin düzlem, çukur ve tümsek aynanın kullanım alanlarını ayırt 

edebilir olması gerekmektedir. Tablo 3 incelendiğinde öğrencilerin hatalı yerleştiren bu kavramları 

bulma ve yerine doğrusunu yazmada zorlanmadıkları görülmektedir.  
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4.Sesin maddesel ortamda yayılması ve ortamın türüne göre yayılma hızı ile ilgili olarak 

hazırlanan metine ilişkin bulgular 

 

Tablo 4’de öğrencilerin bu metinde yer alan 5 hatalı kavramın her birini bulma ve yerine 

doğrusunu yazma oranları verilmiştir. 

 

Tablo4: Sesin maddesel ortamda yayılması ve ortamın türüne göre yayılma hızı ile ilgili olarak 

hazırlanan metine ilişkin bulgular 

Hatalı 

Verilen 

Kavramlar 

Yerine 

Yazılması 

Gereken 

Kavramlar 

Hatalı kavramı 

bulan öğrencilerin 

yüzde (%) ve 

frekans (f) değerleri 

Hatalı kavramı 

bulup; yerine 

doğruyu yazan 

öğrencilerin yüzde 

(%) ve frekans (f) 

değerleri 

Yüzde 

(%) 

Frekans 

(f) 

Yüzde 

(%) 

Frekans 

(f) 

1. Kavram Boşluk Hava ya da gaz 80 20 76 19 

2. Kavram  Gazlar  Sıvılar  68 17 48 12 

3 Kavram  Sıvılara Gazlar  64 16 52 13 

4. Kavram  Sıvılar  Katılar  68 17 48 12 

5. Kavram  Katılardan  Sıvılar  60 15 48 12 

 

Bu metine ilişkin bulgular incelendiğinde öğrencilerin metinde verilen hatalı kavramlardan 

sesin boşlukta yayılmayacağı bilgisini farkında olmalarını gerektiren 1. kavramı bulup yerine 

doğrusunu yazabildikleri tespit edilmiştir (Hatalı kavramı bulma: f=20, %80; Yerine doğrusunu 

yazma: f=19, %76). Ayrıca bu bulguya yönelik veriler incelendiğinde 1. kavramı hatalı olarak tespit 

eden öğrencilerin neredeyse tamamının hatalı kavram yerine doğrusunu yazabildiği görülmektedir. 

Alan yazınında ses konusuyla ilgili öğrencilerin sahip olduğu kavram yanılgılarına bakıldığında 

Zeybek (2007)’in 27 tane çoktan seçmeli sorudan oluşan kavram testi geliştirilerek, sınıf öğretmenliği 

son sınıfta okuyan 154 öğretmen adayı ile yaptığı çalışmanın sonucunda öğrencilerin “ses boşlukta 

yayılır.” yanılgısına sahip olduğunu tespit etmiştir. Demirci ve Efe (2007) de beşinci sınıf öğrencileri 

ile yaptıkları bir araştırmada öğrencilerin sesin boşlukta yayılması ile ilgili yanılgılara sahip olduğunu 
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ifade etmişlerdir. Bu çalışmada öğrencilerin bu konuda yanılgıya düşmemiş olmaları sevindirici bir 

bulgudur. 

Bu metinde yer alan 2., 3., 4. ve 5. hatalı kavramların tespit edilmesi için öğrencilerin sesin 

yayılma hızı ile bulunduğu ortamın yoğunluğu arasındaki ilişkiyi ayırt edebilir nitelikte olmaları 

gerekmektedir. Tablo 4’de görüldüğü gibi bu hatalı kavramların metin içinde tespit edilme ve yerine 

doğrusunun yazılma oranları birbirine yakındır. Bu bulgu Maurines’un (1993) çalışmasında da sözünü 

ettiği gibi “sesin yayıldığı ortamın yoğunluğu arttıkça yayılması daha zorlaşır.” kavram yanılgısının 

var olabileceğine dair bir işarettir. Beaty (2000)’nin yaptığı bir araştırmanın bulguları da öğrencilerin 

sesin havada katılardan daha hızlı yayıldığı yanılgısına sahip olduğunu göstermektedir. Zeybek (2007) 

de yaptığı bir araştırmada sesin gazlarda daha iyi yayıldığı konusunda kavram yanılgıları olduğunu 

tespit etmiştir. Demirci vd.(2007) yaptığı araştırmanın bulguları arasında öğrencilerin katı maddelerin 

yoğunluğu az olduğu için sesi daha hızlı ilettiklerine yönelik yanılgıları olduğunu vurgulamıştır.  

5.Sesin Yansıması, Soğurulması ve Yankı kavramlarıyla ilgili hazırlanan metine ilişkin 

bulgular 

 

Tablo 5’de öğrencilerin bu metinde yer alan 5 hatalı kavramın her birini bulma ve yerine 

doğrusunu yazma oranları verilmiştir. 

 

Tablo 5: Sesin Yansıması, Soğurulması ve Yankı kavramlarıyla ilgili hazırlanan metine 

ilişkin bulgular 

Hatalı 

Verilen 

Kavramlar 

Yerine 

Yazılması 

Gereken 

Kavramlar 

Hatalı kavramı 

bulan öğrencilerin 

yüzde (%) ve 

frekans (f) değerleri 

Hatalı kavramı 

bulup; yerine 

doğruyu yazan 

öğrencilerin yüzde 

(%) ve frekans (f) 

değerleri 

Yüzde 

(%) 

Frekans 

(f) 

Yüzde 

(%) 

Frekans 

(f) 

1. Kavram  Yankı Yansıma  48 12 36 9 

2. Kavram  Emilme Soğurulma  52 13 32 8 

3. Kavram Yansıma Soğurulma 64 16 52 13 

4. Kavram  Yankı Soğurulma 24 6 8 2 

5. Kavram  Yansıma Yankı  36 9 24 6 
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Bu metine ilişkin bulgulara göre; öğrencilerin en çok yansıma ve soğurulma kavramlarının 

tanımlarını bilmesini gerektiren 3. Kavramı bulup (f=16, %64) yerine doğrusunu yazabildikleri (f=13, 

%52) görülmüştür. Öğrencilerin bu metinde en az oranda; yankı ve soğurulma kavramlarının 

özelliklerini ayırt etmeleri gerektiren 4. kavramı tespit edip (f=6, %24), yerine doğrusunu (f=2, %8) 

yazabilmiştir. Bu metinde 4. hatalı kavramı tespit eden öğrencilerin oranının az olmasının yanı sıra bu 

kavramı hatalı olarak tespit eden az orandaki öğrencilerin dahi yarısından azının hatalı kavram yerine 

doğrusunu yazabildiği görülmektedir. Bu bulgu yankı ve soğurulma kavramlarının karıştırıldığına 

işaret eder niteliktedir.  

 

6.Sesin Oluşumu ve Yayılması ile ilgili hazırlanan metine ilişkin bulgular 

Tablo 6’da öğrencilerin bu metinde yer alan 5 hatalı kavramın her birini bulma ve yerine 

doğrusunu yazma oranları verilmiştir. 

Tablo6: Sesin Oluşumu ve Yayılması ile ilgili hazırlanan metine ilişkin bulgular 

Hatalı 

Verilen 

Kavramlar 

Yerine 

Yazılması 

Gereken 

Kavramlar 

Hatalı kavramı 

bulan öğrencilerin 

yüzde (%) ve 

frekans (f) değerleri 

Hatalı kavramı 

bulup; yerine 

doğruyu yazan 

öğrencilerin yüzde 

(%) ve frekans (f) 

değerleri 

  Yüzde 

(%) 

Frekans 

(f) 

Yüzde 

(%) 

Frekans 

(f) 

1. Kavram Titreşim hareketi Dalga hareketi  12 3 8 2 

2. Kavram  Dağılma Ses Dalgaları  24 6 16 4 

3. Kavram  Dalga hareketi Titreşim hareketi 44 11 44 11 

4. Kavram  Dalga hareketi Titreşim hareketi 32 8 32 8 

5. Kavram Titreşim hareketleri Dalga hareketi 32 8 24 6 

 

Tablo 6 incelendiğinde öğrencilerin en çok; sesin oluşumu ile ilgili hatalı olarak verilmiş 3. 

kavram olan dalga kavramını tespit edip (f=11 , %44), hatalı kavramı tespit eden öğrencilerin 

tamamının yerine doğrusunu yazabildikleri (f=11 , %44) görülmektedir. Bu kavram, sesin oluşmasını 

sağlayan titreşim hareketi konusundaki bilgileri ile düzeltilecektir. Öğrencilerin en çok bu hatalı 

kavramı bulup yerine doğrusunu yazmış olmalarına karşın verilen oranlara bakıldığında öğrencilerin 

yarısından fazlasının bu hatalı kavramı tespit edemediği söylenebilir. Öğrencilerin; en az sesin 

yayılması ile ilgili olarak hatalı verilen 1. kavram olan titreşim hareketi kavramını belirleyip (f=3, 
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%12) , yerine doğru kavramı  (f=2, %8) yazabildikleri tespit edilmiştir. Bu hatalı kavram sesin 

yayılmasını sağlayan dalga hareketi konusundaki bilgileriyle düzeltilecektir. 

Bu tablodaki bulgular diğer tablolar ile karşılaştırıldığında öğrencilerin en az sayıda doğru 

cevap verdiği tablodur, bu da bize öğrencilerin titreşim hareketi kavramı ile dalga hareketi 

kavramlarını tam olarak anlayamadıklarını gösterir. Öğrencilerin en az bu kavramı doğru cevaplaması 

Barman ve Miller’ in (1996) çalışmalarındaki bulgulara paraleldir. Bu çalışmada araştırmacılar 

öğrencilerin çoğunun ses ile ilgili titreşimden bahsettikleri halde titreşimin kaynağını ya da 

titreşimlerin sesle ilgisini doğru olarak tanımlayamadıklarını bulmuşlardır. Linder ve Ericson (1989) 

da fizik öğretmen adayları ile yaptıkları bir çalışmada öğretmen adaylarının sesin nasıl iletildiği 

konusunda yanılgılara sahip olduklarını vurgulamıştır. Öğrencilerin sesin titreşimi ve bir ortamdaki 

hareketi konularında kavram yanılgılarına sahip olduğu çeşitli araştırmaların bulgularında 

vurgulanmıştır ( Sharp, 1994 ; Barman vd. ,1996; Menchen & Thompson, 2004).  

 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

1. Hazırlanan materyallerde öğrencilerin hatalı kavramları bulabildikleri ancak yerine doğrusunun 

yazılmasında zorlandıkları tespit edilmiştir.  

2. Genel olarak materyallerin uygulanması sonrası elde edilen verilere bakıldığında öğrencilerin en 

çok “Sesin Oluşumu ve Yayılması” konusu ve “Sesin Maddesel Ortamda Yayılması” ile ilgili 

hazırlanan metinde hata yaptıkları tespit edilmiştir. Bu metinleri değerlendirme etkinliği olarak 

kullanıp sınıfında böyle bir sonuçla karşılaşan öğretmenin bu konular üzerinde tekrar durmasına 

olanak sağlayabilir. Bu etkinliği süreç değerlendirmesinde kullanan bir öğretmenin ise öğrencilere 

anında dönüt vermesini ve hatalarını anında düzeltebilmesini sağlayabilir. Materyallerin 

uygulanabilirliğinin tespit edilmek istendiği bu çalışmada elde edilen bu sonuç materyalin 

kullanılması ve etkililiği ilgili önemli bir ipucu niteliğindedir. 

3. Kavram öğrenimini ve kavram yanılgılarını ölçmede kullanılabileceği düşünülen altı materyalden 

ilk üçü ışık, diğer üçü ise ses konusu ile ilgilidir. Işık konusu ile ilgili öğrencilerin en çok, 

• Işığın yansıması 

• Yansıma ve gelme açısı  

• Çukur ve tümsek aynada görüntü özelliklerini karıştırdıkları tespit edilmiştir.  

 Ses konusu ile ilgili hazırlanan materyallere ilişkin bulgulara göre öğrencilerin ses ile ilgili  

• Sesin yayılması 

• Sesin yankısı ve soğurulması 

• Sesin oluşumu kavramlarında yanılgılara sahip oldukları tespit edilmiştir.  

4. Alan yazınında öğrencilerin Işık ve Ses Ünitesi ile ilgili sahip oldukları kavram yanılgıları ile ilgili 

pek çok çalışma yer almaktadır (Linder vd., 1989; Maurines, 1993; Sharp, 1994; Barman vd., 

1996; Beaty, 2000; Menchen vd., 2004; Demirci vd., 2007; Zeybek, 2007). Bu çalışmaların 
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tarihsel sıralamasına bakıldığında araştırmacıların yıllardır birbirine benzer yanılgıların 

öğrencilerde var olduğu bulgularını elde etmesine rağmen yanılgıların hala varlığını devam 

ettirdiği görülmektedir. Bu bulgular, konuya öğretmenlerin dikkatinin çekilmesi ve bizzat kendi 

öğrencilerinde bu yanılgıları görerek dersleri bu doğrultuda planlamaları gerektiği somut 

materyallerin kullanılması gerektiğini işaret etmektedir.  

5. Araştırmanın bulgularına genel olarak bakıldığında metinlerin içine yerleştirilen hatalı kavramları 

bulan her öğrencinin bu kavramların yerine doğrusunu yazamadığı görülmektedir. Bu durum 

öğrencilerin yanılgılarının anlaşılması için ya da konuyu derinlemesine öğrenip öğrenmediklerinin 

kontrol edilmesi için bu metinlerin 2 aşamalı olarak hazırlanmasının gerekliliğinin önemli bir 

sonucu olarak düşünülebilir.  

Araştırmanın sonuçlarından yola çıkarak; 

• Bu araştırmada hazırlanan materyallerin çeşitli araştırmacılar tarafından geliştirilmesi ve 

süreç değerlendirmede kullanılabilecek ölçme aracı olarak kullanılması yönünde gerekli 

düzenlemelerin yapılması önerilebilir. 

• Materyaller ile toplanan verilerin değerlendirmesinde karşılaşılan güçlük olan öğrencilerin 

hatalı kavram yerine hatalı kavramın bulunduğu cümleyi tespit etmesi ve düzeltme 

yapmaması konusunda nasıl puanlama yapılacağı ile ilgili öğretmen görüşleri alınabilir.  

• Bu araştırmada kullanılan materyallerin hazırlanması ve kullanımının kolaylığına ilişkin, 

öğretmenler bilgilendirilebilir. 
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ÖZET 

İnsan zihnindeki kavramlar ve kavramlar arası ilişkileri belirleyen önermeler bir bilgi ağı 

oluşturur. Kavramlar,  bilgileri etkili bir şekilde sınıflandırmamızı ve bu bilgilerimizi başkalarına 

kazandırmamızı sağlar.  Fen bilimlerindeki kavramlar, birbirleri ile ilişkili olmalarının yanında çoğu 

zaman karmaşık ve soyuttur. Sonuçta öğrenci,  anlamlı öğrenmeden uzaklaşır ve bilgiyi ezberleme 

yöntemiyle elde eder. Bu şekilde, öğrencilerde kavram yanılgıları oluşur. Kavram yanılgıları, kişisel 

deneyimler sonucu oluşmuş,   bilimsel gerçeklerle ve düşüncelerle uyuşamayan bilgilerdir. Son yirmi 

yılda kavram yanılgıları üzerine yapılan bilimsel çalışmalar oldukça fazladır. Bu çalışmada, Sınıf 

Öğretmenliği öğretmen adaylarının ses dalgalarının bazı temel olguları ve kavramları hakkında 

kavram yanılgılarının betimlenmesi amaçlanmıştır.  Çalışma 2009-2010 Eğitim Öğretim Yılının 2. 

yarısında, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği programında 

öğrenim gören 2. Sınıf 50 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak 

kullanılan anket, sesin yayılması, doğası, sesin özellikleri konularını içeren 6 adet açık-uçlu sorudan 

oluşturulmuştur. Veriler nitel yöntemlerinden olan betimsel analiz ile çözümlenmiştir. Araştırma 

bulguları ve sonuçları daha sonra paylaşılacaktır. 

 

Anahtar Sözcükler: Sınıf Öğretmenliği Öğretmen Adayları, Kavram Yanılgıları, Ses 

ABSTRACT 

The concepts in human mind and the ideas determinig relationships between concepts 

form an information network. Concepts enables us to classify information efficiently and to 

transfer our knowledge to others. Besides the concepts in sciences are related to each other, 

mostly they are complex and abstract. As a result, student edge away from meaningful 

mailto:nurhanozturk41@gmail.com
mailto:ndervis@ogu.edu.tr
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learning and he begins to gain information through memorisation method. Therefore students 

have misconceptions gradually. Misconceptions are the information composed of personal 

experiences and they can not match scientific facts and thoughts. In last 20 years, the number 

the studies on misconception have been pretty high.  In this study, the goal is to decribe the 

misconceptions of pre- servive class teachers about some basis facts and concepts. The 

participants of the study consisted of 60 students who studied in 2nd grade at Eskişehir 

Osmangazi University in the Unit for Class Teacher in  Faculty of Education in 2008 – 2009 

academic year. The survey was formed by 6 open-ended questions consisting of the spreading 

of sound, its nature and features topic.  

Keywords: Pre-service class teacher, misconceptions, sound. 

1.GİRİŞ 

Günümüzde öğretmenlerin ve öğrencilerin çeşitli konularda ve alanlarda kavram yanılgılarına 

ilişkin bulgular söz konusudur. Kavram yanılgılarının en sık karşılaşıldığı alan Fen ve Teknoloji 

konuları olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Fen Bilimleri’nin eğitimi diğer alanlarla ilişkilidir. Temelde 

öğretmenin konuyu öğretmesi, öğrencinin ise konuyu öğrenmesi ve öğrendiklerini günlük hayata 

uyarlaması gerekir. Son yıllarda bu çerçevede yurtiçinde ve yurt dışında birçok çalışma yapılmıştır.  

Koray (2007) kavram yanılgısını bireylerin yasadıkları dünyayı anlama ve çevrelerindeki 

olayları açıklamak amacıyla deneyimleri yolu ile edindikleri yanlış bilgiler olarak tanımlamıştır. Farklı 

bir tanım olarak kavram yanılgıları; fen eğitimcileri tarafından önyargı,  saf teoriler, alternatif 

kavramlar gibi değişik terimlerle de ifade edilmektedir. Kavram yanılgıları, klasik öğretim tekniklerine 

dirençli, sabit ve yaygın olarak bilimsel kavramlarla örtüşmeyen fikirler olarak da tanımlanabilir 

(Çalık ve Ayas 2003). Kavram yanılgıları, sadece bilgi eksikliği, olgusal hatalar ya da doğru olmayan 

tanımlamalar değildir. Aslında kavram yanılgıları, öğrencilerin ön bilgi ve deneyimlerine dayanarak 

oluşturdukları bilimsel olmayan açıklamalarını temsil etmektedir (Alkış 2006). 

Öğretmen adaylarının kavram yanılgıları, yetiştirecekleri öğrencilerde, kavramsal gelişimi 

olumsuz yönde etkileyebileceğini göz ardı etmemek gerekir. Bu nedenle öğretmen adaylarına verilen 

eğitimde kavram yanılgılarının belirlenip, giderilmesi gereklidir.  

2. YÖNTEM 

Çalışma, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği bölümünde 

öğrenim gören 50 öğrenciyle gerçekleştirilmiştir. İkinci sınıfta bulunan öğrencilerin yaşlar 19-21 

arasında değişmektedir.  
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Veri toplama aracı olarak kullanılan anket, sesin yayılması, doğası ve sesin özellikleri ve sesin 

yayılma hızı konularında 6 adet sorudan oluşmaktadır. S2, Witmman, Steinberg ve Redish (2003) 

tarafından yapılan çalışmadan uyarlanmış ve eklemeler yapılmıştır, diğerler sorular Küçüközer (2009) 

tarafından hazırlanan sorulardan oluşmaktadır. Ankette yer alan sorularda; 

 

S1: İki kişinin ayrı ayrı odalarda oldukları ve birbirlerinin konuşmalarını duyabildikleri belirtilmiştir. 

Sesin duvarda nasıl iletildiğini, yayıldığını açıklamaları istenmiştir.  

 

S2: Bu soru 4 alt sorudan oluşmaktadır. Hopörlerden ses çıktığı ve hopörlerin önünde havada 

hareketsiz bulunan bir toz parçacığı bulunduğunu düşünmeleri istenmiştir:  

 

S2a. Yayılan sesin toz parçacığın hareketine bir etki edip etmeyeceği, ederse nasıl bir etki olacağı 

sorulmuş, şekil çizerek göstermeleri ve yanıtları açıklamaları istenmiştir. 

 

S2b. Hoparlörden çıkan sesin ilk duruma göre şiddetinin arttırıldığı belirtilerek ilk duruma göre bir 

fark olup olmayacağı, olursa nasıl bir değişiklik olacağı sorulmuştur, şekil çizerek 

göstermeleri,yanıtlamaları ve açıklamaları istenmiştir.  

 

S2c. Hoparlörden çıkan sesin ilk duruma göre inceltildiği, daha tiz bir ses çıktığı belirtilerek ilk 

duruma göre bir fark olup olmayacağı, olursa nasıl bir değiiiklik olacağı sorulmuş, şekil çizerek 

göstermeleri, yanıtlamaları ve açıklamaları istenmiştir.  

 

S2d. Hoparlörün ve toz parçacğının havası boşaltılmış bir ortamda bulunduğunu, hoparlörün 

çalışmaya devam ettiğini varsaymaları ve toz parçacığının hareketinde bir değişiklik olup olmayacağı 

sorulmuş, olursa değişikliği  şekil çizerek göstermeleri, yanıtlamaları ve açıklamaları istenmiştir.  

 

S3: Ahmet’in Mehmet’e seslendiği, Ahmet bağırdığında Mehmet’in duyabildiği fakat 

Ahmet’in sesinin Mehmet’e daha kısa sürede duyurmak istediği belirtilerek; “Ahmet daha yüksek, 

şiddetli sesle bağırmalıdır /Ahmet daha ince, daha tiz bir sesle bağırmalıdır / Ahmet’in daha yüksek, 

şiddetli, ince veya kalın sesle bağırması, sesin daha kısa sürede iletilmesi üzerine etkisi olmaz” 

seçenekleri verilmiş ve öğrencilerden bu seçeneklerden birini işaretlemeleri ve cevaplarını 

açıklamaları istenmiştir. 

 
Öğretmen adaylarının açıklamaları ve çizimleri analiz edilerek öncelikle, bilimsel olarak doğru 

olan ve olmayan açıklamalar belirlenmiştir. Daha sonra da bilimsel olarak doğru olmayan açıklamalar 

analiz edilerek farklı içeriklerde olan açıklamalar gruplandırılmış ve kavram veya olguya ilişkin 

kavram yanılgıları tespit edilmiştir. 
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3. BULGULAR VE YORUMLAR 

Sınıf Öğretmenliği Öğretmen adaylarının ses konusunun temel kavram ve olgularından sesin 

doğası, sesin yayılması ve sesin özelliklerine ilişkin kavram yanılgılarının olduğu tespit edilmiştir. 

Öğretmen adaylarının araştırma sorularına verdikleri cevapların başlıca bulgulara ilgili başlıklar 

altında yorumlanıp örneklerle desteklenmiştir.  

3.1. Sesin Yayılması ve Doğası 

  Ses dalgalarının doğası, yayılması ve yayılma esnasında ortam parçacıklarının hareketi 

olguları üzerine öğretmen adaylarının düşüncelerini öğrenmek amacıyla aşağıdaki S1 ve S2a soruları 

sorulmuştur. 

Tablo 1.  Sesin duvarda nasıl yayıldığına ilişkin cevaplar frekans ve yüzdeleri 

 

 

Cevaplar                                                                         Frekans                                            Yüzde  

 

Ses boşluklardan geçerek yayılır.                             10                                               20                       

Ses katı ortamda titreşerek yayılır.                           21                                               42  

Sesin iletilmesi duvarın kalınlığına bağlıdır.               3                                                6 

Ses dalgalar halinde yayılır.                                       4                                                8 

Sesin iletimi sesin şiddetine bağlıdır.                          2                                                4 

Kodlanamaz.                                                              6                                              12 

Yanıtsız.                                                                     4                                                8 

 

 

Öğretmen adaylarının %20 si sesin boşluklardan geçerek yayıldığını söylemektedir. Öğretmen 

adaylarının verdikleri cevaplara bakıldığında, 

“Ses boşluklardan geçerek yayılabilir, bu yüzden de ses yandaki odada duyulur.”ÖA1 

“ Duvardaki boşluklardan kaynaklanmaktadır, boşlukta ses yayılır.”ÖA25 

“ Ses duvara geldiğinde, duvardaki tanecikler arası boşluklardan geçerek diğer odaya 

ulaşabilir.”ÖA12  

Örneklerde görüldüğü gibi, ses boşlukta yayılarak yan odaya geçmektedir. Öğretmen adaylarının 

verdikleri bu cevaplarla, sesin kaynaktan çıkıp, boşluklardan geçerek ilerlediği anlaşılmaktadır. Bu 

açıklamalar öğretmen adaylarının sesin boşlukta yayılmayacağının kavranmadığını düşündürmektedir.  

Öğretmen adaylarının %42’si ise sesin katı ortamda ve titreşim yaparak yayıldığını düşünmektedirler. 

Öğretmen adaylarının verdikleri cevaplara bakıldığında, 
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“ Ses katılarda daha çabuk yayıldığı için aradaki duvardan ses rahatlıkla yayılır. Ses titreşimler 

halinde yayılır. En iyi katılarda, sonra sıvılarda en son da gazlar da yayılır.”ÖA4 

“ Ses katılarda daha çabuk yayılır. Ses titreşimler halinde yayılır.”ÖA6 

 

Örneklerinde görüldüğü gibi, verilen cevaplarda, sesin katılarda daha çabuk ve titreşimler şeklinde 

yayıldığını anlatmaktadırlar. Buradan sesin katılarda ve titreşimler halinde yayıldığını kavradıklarını 

söyleyebiliriz.  

 

Öğretmen adaylarının %6’sı ise sesin iletilmesinin duvarın kalınlığına bağlı olduğunu 

düşünmektedirler. Öğretmen adaylarının verdikleri cevaba bakıldığında, 

“Duvarın ince olmasından dolayı ses diğer tarafa geçebilir, ses her yerde ve her koşulda 

iletilebilir.”ÖA23 

Örneğinde görüldüğü gibi, verilen cevapta sesin iletilmesinin duvarın ince ya da kalın olması 

durumuna bağlanmaktadır. Öğretmen adayının sesin katılarda iletimi konusunda bilgisi olmasına 

rağmen, bu durumu duvarın kalınlığı ile ilişkilendirdiğini söyleyebiliriz. 

 

 Öğretmen adaylarının %8’i ise sesin dalgalar halinde yayıldığını düşünmektedirler. Öğretmen 

adaylarının verdikleri cevaplara bakıldığında, 

“Ses dalga dalga duvara çarptığından yansıyarak başka kişiler tarafından da duyulması 

sağlanır.”ÖA15 

“Ses dalgalar halinde yayılır, duvar iletkendir, sesi iletir.”ÖA46 

Örneklerinde görüldüğü gibi, sesin duvardaki iletimini sesin dalgalar halinde yayıldığı özelliğine 

dayandırmaktadırlar. Sesin dalgalar halinde yayılma özelliğinin doğru anlamış olduklarını 

söyleyebiliriz. 

 

Öğretmen adaylarının %4’ü ise sesin iletimi sesin şiddetine bağlı olduğunu düşünmektedirler. 

Öğretmen adaylarının verdikleri cevaba bakıldığında,  

“Sesin duvarda iletilmesi sadece sesin şiddetine bağlıdır. Daha az şiddetli ses daha az 

duyulurken, çok şiddetli sesi daha iyi duyarız.” 

Örneğinde görüldüğü gibi, sesin duvarda iletilmesi sesin şiddeti ile ilişkilendirilmiştir.  

 

S1 de öğretmen adaylarının %20’si katı bir ortamda sesin iletilmesini sesin boşluklardan geçerek 

yayılmasına, %42’si sesin katı ortamda titreşerek yayılmasına, %6’sı sesin iletilmesinin duvarın 

kalınlığına, %8’i sesin dalgalar halinde yayılmasına ve %4’ü de sesin iletilmesinin sesin şiddetine 

dayandırmaktadır.  

 

Öğretmen adaylarının S2a sorusuna verdikleri cevaplar Tablo 2.’de gösterilmiştir. 
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Tablo 2. Yayılan sesin toz parçacığını hareketine ilişkin cevaplar,  frekans ve yüzdeleri 

 

 

    Cevaplar                                                       Frekans                                    Yüzde 

 

 

Öğretmen adaylarının %2’si ses dalgalarının yayılması esnasında sesin dalgalarla yayıldığını, %22’si 

ortamın parçacıklarının hareketinin öteleme hareketi yaptığını, %18’i titreşim hareketi yaptığını, %6’sı 

sesin toz parçacığına etki etmeyeceğini, %8’i sesin şiddetine bağlı olduğu ve %26’sı çarpma ve diğer 

etkilerle hareket edeceğini belirtmişlerdir.  

 

Öğretmen adaylarının verdikleri cevaplara bakıldığında, 

“Yayılan ses titreşimler halinde yayıldığı için toz parçacığına etki eder, onun hareket etmesini 

sağlar.”ÖA36  

“Toz parçacıkları çıkan sese göre hareket ederler. Ses titreşim halinde yayıldığı için ses 

dalgaları toz parçacıklarını harekete geçirir. Toz parçacıkları uçuşur.”ÖA4 

 

Örneklerinde görüldüğü gibi, toz parçacıklarının hareketini sesin titreşimler halinde yayılma özelliğine 

dayandırılmaktadırlar. 

3.2. Sesin Özellikleri 

Sesin özelliklerini, ses şiddeti, sesin inceliği-kalınlığı ile sesin yayıldığı ortama ilişkin 

düşüncelerini almak üzere öğretmen adaylarına S2b ve S2c soruları sorulmuştur.  

 

 

 

     Ses dalgalarla yayılır                                          1                                                2 

     Kodlanamaz                                                        5                                              10 

     Öteleme                                                             11                                              22 

     Titreşim                                                               9                                              18 

     Etki etmez                                                           3                                                6 

     Sesin şiddeti                                                        4                                                8 

     Çarpma ve diğer etkilerle                                  13                                              26 

     Cevapsız                                                              4                                                8 
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Tablo 3’te görüldüğü gibi, öğretmen adaylarının %26’sı sesin şiddetli olmasını sesin daha hızlı 

yayılmasıyla ilişkilendirmektedir. Sesin şiddeti arttırıldığında toz molekülünün ilk duruma göre daha 

hızlı bir şekilde hopörlerden uzaklaşacağını belirten öğretmen adayının verdiği cevap aşağıdaki 

gibidir.  

“Parçacığı hareket ettirebilecek bir kuvvet hala varsa, parçacık ilk hızından daha yavaş bir 

şekilde hareket eder ve belli bir süre sonra durur.”ÖA34 

Verilen cevaptan, uygulanan sesin şiddetinin arttırılmasıyla parçacığın hızında bir azalma olacağı 

sonucu çıkarılabilir.   

 “Ses arttıkça, titreşim artacağı için toz parçacıkları daha hızlı hareket edecektir.”ÖA40 

Bu ve buna benzer açıklamalarla öğrenciler sesin titreşimi arttıkça, toz parçacığının artacağını 

belirtmektedirler.  

Sesin şiddeti arttırıldığında, toz molekülünün ilk duruma göre fazla yer değiştiremeyeceğini düşünen 

öğretmen adaylarının açıklamalarına bakıldığında; 

“Hiçbir değişiklik olmaz. Sesin şiddeti aynı olduğundan, moleküllerin toza çarpma hızı da 

aynıdır.”ÖA26 

Örnekte görüldüğü gibi, ses şiddeti ile sesin yayılma hızı arasında ilişki kurulduğu 

görülmektedir. 

Tablo3.  Sesin şiddetinin arttırıldığı durumda toz parçacığının hareketine ilişkin cevaplar, frekans ve 

yüzdeleri 

 
 

Cevaplar                                                                                    Frekans                                  Yüzde 

 

Daha yavaş ilerler                                                                          4                                                8 

Daha hızlı ilerler                                                                           13                                             26 

Daha ileri gider                                                                               9                                             18 

Daha çok titreşir                                                                              8                                             16 

Değişiklik olmaz                                                                             6                                             12 

Kodlanamaz                                                                                    2                                                4 

Cevapsız                                                                                          8                                              16 
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Öğretmen adaylarının %16’sı toz taneciğinin hareketinden bahsederken titreşim hareketinden 

bahsetmişlerdir. Öğretmen adaylarının yaptığı açıklamalarda, tozun daha çok titreşeceği birim 

zamanda yapılan titreşim sayısını arttıracak yöndedir. 

Tablo 4. Sesin inceltildiği durumda toz parçacığının hareketine ilişkin cevaplar, frekans 

ve yüzdeler 

Cevapsız                                                                                   5                                        10                      

 

 

Tablo 4 ‘e göre Öğretmen adaylarının %30’u toz taneciğinin hareketinde ilk duruma göre değişiklik 

olmayacağını düşünmektedirler. Öğretmen adaylarının verdikleri cevaplara bakıldığında, 

“Toz taneciğinin hareketinde değişme olmaz. Sesin şiddeti ve hızı önemlidir, tonu önemli 

değildir.”ÖA16 

Örneğindeki gibi sesin ince ve tiz olmasının değişiklik oluşturmayacağı düşünülmektedir.  

Tabloya göre Öğretmen adaylarının %18’i toz taneciğinin hareketinin ilk duruma göre daha az 

olacağını düşünmektedirler. Verilen cevaplara bakıldığında, 

“Ses tizleşirse toz taneciği daha az ilerler” ÖA48 

Örneğindeki gibi sesin tizleşmesiyle toz taneciğinin aldığı yol ilişkilendirilmiştir. 

S2b ve S2c deki cevaplara bakıldığında, titreşim hareketi, ses dalgalarının genliği veya frekansı ile 

ilişkili olarak cevap vermedikleri görülmüştür. 

 

  

Cevaplar                                                                                    Frekans                                  Yüzde 

 

Daha az ilerler                                                                                  9                                           18                   

Değişiklik olmaz                                                                            15                                            30 

Daha ileri                                                                                          3                                             6 

Daha hızlı                                                                                         7                                            14 

Hareket etmez                                                                                   3                                              6 

Kodlanamaz                                                                                      8                                            16 
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3.3. Sesin Yayılma Hızı ve Sesin Özellikleri 

 

Sesin yayılma hızı, ortamın cinsine, ortamın sıcaklığına ve ortamın yoğunluğuna bağlıdır. Ses 

en hızlı katılarda, sonra sıvılarda, en yavaş da gazlarda yayılır. Ses kaynağının özellikleri ve sesin 

yayılma hızı arasındaki ilişki, konusunda sorulan sorudan S3 elde edilen bulgular, Tablo 5’te 

verilmiştir.  

 

 

Tablo5. Sesin yayılma hızı ve ses kaynağının özellikleri arasındaki ilişki hakkında cevaplar, 

frekans ve yüzdeleri 

 

 

   Cevaplar                                                                                    Frekans                                  Yüzde 

 

 

 

 

Tablo 5.’te görüldüğü gibi öğretmen adaylarının yaklaşık yarısının sesin yayılma hızı ile ses 

kaynağının özellikleri arasında ilişki kurmuştur. Öğretmen adaylarının %20’si soruya doğru cevap 

vermiştir.  

TARTIŞMA 

 Çalışmada elde edilen bulgular öğretmen adaylarının kavram yanılgılarının olduğunu ortaya 

koymaktadır. Sesin yayılmasına ilişkin sorulan sorulara verilen cevaplarda  “Sesin yayılması için 

maddesel ortama ihtiyaç vardır” düşüncesine sahip olanların yanında  “sesin iletimi için maddesel 

ortama gerek yoktur, ses boşlukta da yayılır” düşüncesine sahip öğretmen adayları da bulunmaktadır. 

Sesin özelliklerine ilişkin sorulan sorularda sesin şiddeti artırıldığında toz parçacığının hızındaki 

değişmeye ilişkin kavram yanılgıları ortaya çıkmıştır. Sesin yayılma hızına ilişkin sorulan sorularda da 

öğretmen adayları arasına sesin yayılma hızı ile ses kaynağının özelliklerini ilişkilendirmede kavram 

yanılgısına düştükleri tespit edilmiştir.  

Daha yüksek sesle bağırınca hızı artar                                                 9                                            18  

Daha ince daha tiz sesle bağırınca hızı artar                                       13                                           26  

Daha yüksek şiddetli ince veya kalın bir sesle bağırınca hızı artar    13                                            26 

Değişmez                                                                                             10                                            20 

Cevapsız                                                                                                5                                            10 
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 Sesin yayılmasına ilişkin yapılan birçok çalışmada da benzer kavram yanılgıları 

gözlemlenmiştir. 

 Maurines (1993) ilköğretim öğrencilerine yaptığı çalışma bulgularına göre, sesin yayılması için 

ortama gerek yoktur, Ses boşlukta yayılabilir. Şeklinde kavram yanılgıları tespit edilmiştir.  

Driver, Squires, Rushworth ve Wood-Robinson (1995) yaptıkları çalışmada, öğrencilerin sesin delikler 

ve boşluklardan sızıntıya benzer bir şekilde iletildiğini düşündüklerini göstermişlerdir. Çok az bir 

öğrenci ise sesin ortaya çıkmasına neden olan olayı açıklarken titreşim kavramını doğru olarak 

kullanmıştır. Hrepic (1998) çalışmasında ses ile ilgili alternatif kavramları belirlemek amacıyla çeşitli 

olgu ve durumları kapsayan açık uçlu toplam 44 sorudan oluşan yazılı bir anketi fizik üniversite son 

sınıf, lise son sınıf ve ilköğretim son sınıf öğrencilerine uyguladı.  Araştırmacı analizler sonucunda 

sesin bir parçacığa benzer nesne olarak yayıldığını, materyal engelleri sesin yayılmasını yavaşlattığını, 

sesin hızı ses kaynağının hareketine bağlı olduğu sonuçlarına ulaşmıştır. Beaty (2000) bir “American 

Institute of Physics” derneğin projesinde fen konusunda öğrencilerin “Ses havada katılardan daha hızlı 

hareket eder” , ve “ Ses maddeden çok madde parçacıkları arasında (boşlukta) hareket eder” gibi 

kavram yanılgılarını ortaya çıkarmıştır. Küçüközer (2009) çalışmasında ses ile ilgili “sesin yayılması 

için maddesel ortam gereklidir”, “ses boşlukta da yayılabilir”, “ses yayılırken öteleme hareketi yapar”, 

“ses şiddeti, inceliği kalınlığı terimleri ses dalgasının genlik ve frekans özellikleri ile 

ilişkilendirilmemiştir”, “ses şiddeti terimi sesin yayılma hızı ile ilişkilendirilmiştir, ses şiddeti artıkça 

ses o kadar hızlı ilerlemektedir” ve “ ses kaynağının özellikleri ses yayılma hızına bağlıdır” şeklinde 

kavram yanılgılarını ortaya koymuştur.    

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu çalışmada sınıf öğretmenliği öğretmen adaylarının ses konusu ile ilgili kavram yanılgılarına sahip 

oldukları görülmüştür. Yapılan çalışma sonucunda aşağıdaki kavram yanılgılarına ulaşılmıştır.  

 Ses boşluklardan geçerek yayılır. 

 Sesin iletilmesi duvarın kalınlığına bağlıdır. 

 Ses yayılırken ortamdaki parçacıklar öteleme hareketi yapmaktadırlar.  

 Ses kaynağının şiddeti sesin iletiminde etkilidir. 

 Ses şiddeti inceliği kalınlığı terimleri ses dalgasının genlik ve frekans özellikleri ile 

ilişkilendirilmemektedir. 

 Ses şiddeti terimi sesin yayılma hızı ile ilişkilendirilmektedir. 

 Sesin inceliği sesin şiddeti ile ilişkilendirilmektedir. Ses dalgası ile ilişkilendirilmemektedir.  

 Ses kaynağının özellikleri sesin yayılma hızı ile ilişkilendirilmektedir.  

 
Öğretmen adaylarının bir konuyla ilgili kavramları etkili, kalıcı ve kolay bir biçimde öğrenmeleri 

için uygun öğretim metotları kullanılmalıdır. Öğretmen adaylarının bir konuya ilişkin kavram 
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bilgilerinin ne düzeyde olduğu, kavramları nasıl anladıklarının ve kavramlara ait yanlış algılamalarının 

tespiti yapılmalıdır. Öğretmen adaylarının kendi kavram yanılgılarının farkına varmaları 

sağlanmalıdır. 
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ÖZET 

 Bu çalışmanın amacı; bilimsel okuryazar teriminin ortaya çıkışını ve günümüze kadar 

geçirdiği süreci, eğitim sistemindeki ve toplumdaki yeri ve önemini ele almaktır. Yine bu çalışmada, 

bilimsel okuryazarlık üzerine yazılmış diğer çalışmalardan farklı olarak, arzu edilen bilimsel 

okuryazar öğrenci özellikleri ve bu özelliklerin kazandırılması hususunda okullarımızda mevcut 

durumdan farklı olarak ne gibi öğretim metotlarının ve yöntemlerin kullanılabileceği hakkında bilgiler 

vermektir. 

 Anahtar Kelimeler: Bilimsel Okuryazarlık, Bilimsel Okuryazar, Fen Okuryazarlığı, Fen 

Eğitimi 

ABSTRACT 

The aim of this study is adressing the arising of  the scientifically literate term and the process 

through to the present and the place and the importance in the education system and the society. Again 

in this study unlike the other studies about scientific literacy to inform about the desirable 

scientifically literate student characteristics and  unlike the existing circumstance to be won of this 

features what kind of  teaching methods and techniques that can be use. 

Keywords:Scientific Literacy, Scientifically Literate, Science Literacy, Science Education 

1.GİRİŞ 

  İnsanoğlu var olduğu günden bu yana sürekli bilerek ya da bilmeyerek bilimle iç içe 

yaşamıştır. Bu başlangıçta günlük yaşamında karşılaştığı problemlere pratik çözümler üretmek ile 

başlamış,  insanoğlu daha rahat ve güvenli bir hayat yaşamak için sürekli çaba sarf etmiştir. Zamanla 

bu çabalar artık daha profesyonel boyutlara ulaşmış, daha programlı ve sistemli çalışılmış ve bu 

çalışmalar ile birlikte bilim olgusu ortaya çıkmıştır. İnsanlık tarihi incelendiğinde de bilimle barışık 

yaşayan toplumların bundan her zaman fayda gördükleri, onu görmezden gelen ya da gerektiği şekilde 

kullanamayan toplumların ise tarihin tozlu sayfalarına gömüldüğü görülmektedir.  
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Peki bu kadar kıymetli olan bilim nedir? Bilimin çok çeşitli tanımlarını yapmak mümkündür. 

1798 yılında Thomas Jefferson, Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı, “ bilim doğadaki 

hazinelerin anahtarıdır…eller onu bilgece kullanabilecek şekilde eğitilmelidir” diyerek bilimi 

tanımlamıştır. 1859 da İngiliz Filozof Herbert Spencer “Hangi bilgi daha değerlidir” diye sormuş ve 

öğretilecek şey ne olursa olsun hayattan bir şeyler taşımalıdır diye cevap vermiştir. Ve geçmişten 

günümüze sürekli bilimin odak noktada olduğu eğitim sistemleri için çeşitli çalışmalar 

gerçekleştirilmiştir. 1959 yılında Bilim adamları ve mühendislerin kurduğu ulusal bir komitede, bilim 

ve mühendislik bilgisinin sosyal ve kültürel hayatın geliştirilmesinde nasıl kullanılabileceği tartışılmış 

ve komite pek çok ulusal kararlar için bilimi ve modern yaşamda bilim ve teknolojinin yerini anlayan 

demokratik vatandaşlara ihtiyaç olduğunu ifade etmiştir. Ve bu ifadeler çalışmamızın konusu olan 

bilimsel okuryazarlığın sivil boyutunun oluşumu için ilk adımı teşkil etmiştir(Hurd,1997). 

Son yılların eğitim reformu hareketlerinin birçoğunda odak bir kavram haline gelen bilimsel 

okuryazarlık kavramının kökeni iki belki de daha fazla yüzyıl öncesine kadar gitse de kavram 

günümüzde kullanıldığı şekliyle ilk defa 1950’lerde kullanılmıştır. Bilimsel okuryazarlığın günümüze 

kadar geçirdiği süreçle birlikte taşıdığı anlamlarda değişmiştir. Rodger Bybee (1997)’ye göre Bilimsel 

okuryazarlık terimi 1952 de ilk defa James Bryant Conant kullanılmıştır. Bybee’nin aktardığına göre, 

Conant “ Kendi alanındaki deneyimleriyle de, kişi modern dünyayı anlayabilir demiştir; kısacası,  

kişinin mekanik, elektrik yada kimya mühendisliği ile ilgili alanlarda sahip olduğu gerçek bilgileri, 

uygulamalı bilimlerdeki başarısından nispeten daha az olabilir. Kişi en azından belirli sınırlarda da 

olsa, bilimi ilerleten ve uygulayan insanlarla rahatlıkla iletişim kurabilmelidir ve deneyimleri ne kadar 

artarsa bilimsel okuryazarlığı da o kadar artar demiştir (Wenning, 2006). 

  Bilimsel Okuryazarlık ile ilgili yapılmış olan çalışmalar incelendiğinde ilk defa Hurd 

(1958)’un ele almasıyla birlikte bu terimin fen eğitimi için önemli temalardan biri haline geldiğini 

söyleyebiliriz (Turgut, 2007). Hurd, bilimsel okuryazarlığı bilim ile ilgili genel bilgiler ve onun sosyal 

çevrede uygulanabilirliği bakımından ele almıştır. Hurd, insanların refahını sağlayan pek çok unsurun 

ve sosyal sürecin bilimsel ve teknolojik gelişmelerden etkilendiğini, bilimin dallarının beşeri ve sosyal 

bilimlerden ayrı tutulamayacağını ifade etmiştir. Bu nedenle modern eğitimin, her disiplinin birbirini 

tamamlayacağı şekilde, sosyal- beşeri, bilimi ilgilendiren insanlara ait problemlere ilişkin bir yaklaşım 

geliştirme görevi olduğunu belirtmiştir (Wenning, 2006).  

O günden bu güne bilimsel okuryazarlığın ele alınış şekli ile ilgili olarak çeşitli görüşler ortaya 

atılmıştır ancak hiçbiri evrensel olarak kabul görmemiştir. Bunun en önemli sebebi zamanla değişen 

önemli tarihsel eğitim temalarıdır. Özellikle II. Dünya savaşından sonra ulusların güvenliği ve 

başarısının bilimsel bilginin hızına bağlı olduğunun belirtilmesinden ve Sputnik uydusunun 1957 

yılında uzaya gönderilmesinden sonra bilimsel okuryazarlığa verilen önem daha da artmıştır (DeBoer, 

2000).  
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1960’ lardan sonra bu yaklaşım özellikle fen eğitiminde iyice belirgin hale gelmiş, ancak daha 

çok akademik disiplinler üzerinde durulmuştur. Büyük bölümü bilim adamları tarafından hazırlanan 

fen dersleri programları daha ziyade bu doğrultuda hazırlanmış, uygulamalar ve günlük yaşama hitap 

eden çalışmalara ise bu programlarda çok da fazla yer verilmemiştir (Turgut, 2007). Wenning 

(2006)’in aktardığına göre, Fred Fitzpatrick, bilim eğitimi politikaları konusundaki açıklamalarında 

devam etmekte olan fen eğitimi reform çalışmalarının bilim adamı ve mühendis yetiştirmek üzere 

kendini kısıtlamamasını, bu reform hareketlerinin bütün vatandaşlar için genişletilmesi gerektiğini 

ifade etmiştir. Bununla birlikte yine 1960 larda bilimsel okuryazarlık kavramının vatandaşların bilime 

duyduğu ilginin arttırılması ve kamu desteğinin sağlanması düşüncesi ile de ele alındığı görülmektedir 

(Turgut, 2007).   

Bilimin ve fen eğitiminin öneminin artmasıyla birlikte bilimsel okuryazarlığı farklı yönleri ile 

ele alan çok sayıda yazar, artık bu konuda çeşitli yazılar yazmaya başlamıştı. Bu kavramın adı sürekli 

geçmesine rağmen tam olarak ne anlama geldiği konusunda ise açık bir tanımlama yapılamıyordu 

(Laugksch, 2000). 

1970 li yıllarda daha ziyade üzerinde durulan içerik kavramından uzaklaşılmaya ve bilimsel 

okuryazarlık, bilimin günlük yaşamla ilişkisini tanımlayan bir kavram olarak kullanılmaya, 1970’ 

lerden sonra ise bilimsel okuryazarlık, bilimin sosyal bağlamı içerisinde değerlendirilmeye başlandı 

(Turgut, 2007). Bununla birlikte Fen eğitimindeki reform hareketleri de değişmekte ve 

yenilenmekteydi. Ulusal Fen Öğretmenleri Topluluğu (National Science Teachers Associations) da 

1971 yılında fen öğretiminin amaçları ile ilgili dikkat çekici bir beyanat yayınladı. Bu beyanatta “ Fen 

eğitiminin başlıca amacının “ bilimsel okuryazar ve yüksek bir yetkinlik ile akılcı düşünce ve eylemler 

için şahsen çaba gösteren bireyler yetiştirmek olduğu ifade edilmiştir. NSTA bilimsel okuryazar 

bireyleri, bilimsel bilgi, beceri ve yetenekleri günlük hayatında karar vermede kullanan, fen ve 

teknoloji arasındaki ve onların toplumu ilgilendiren tarihi, kişilerarası ve ekonomik boyutlarını 

anlayan bireyler olarak tanımlamıştır (Wenning, 2006). 

1980 li yıllarda Dünyada fen derslerinin etkisini artırmak için, fen derslerinin içeriğinin ilginç 

hale getirilmesi, derslerin öğrencilerin günlük yaşantılarıyla ilişkilendirilmeleri yönünde çeşitli 

çalışmalar yapılmıştır. Bu amaçlar doğrultusunda Fen- Teknoloji- Toplum reform hareketi ortaya 

çıkmıştır. Türkiye’de ise bilim ve teknoloji alanında belirli bir politika izleme arayışı Devlet Planlama 

Teşkilatı (DPT) tarafından Planlı Dönem’le birlikte başlatılmış ve bilimsel etkinliklerin 

yönlendirilmesi için 1963’te TÜBİTAK kurulmuştur.  

1980’li yılların başında bilim ve teknoloji politikasına yönelik ilk ayrıntılı belge, Türk Bilim 

Politikası 1983-2003, hazırlandı. 4 Ekim 1983 tarihinde kurulan ve 1989’da ilk toplantısını 

gerçekleştirebilen Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK), 3 Şubat 1993 tarihinde yapılan ve Türk 

Bilim Politikası 1993 - 2003 başlıklı belgenin kabul edildiği ikinci toplantısıyla belli bir işlerlik 
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kazanabildi. Refah topluma ulaşma sürecinde bilim ve teknolojiden etkin bir şekilde yararlanmak 

üzere BTYK, 13 Aralık 2000 tarihli toplantıda 2003-2023 yılları için Türkiye'nin Bilim ve Teknoloji 

Stratejileri Belgesi'nin hazırlanması kararını aldı. Yaklaşık bir yıl süren hazırlık çalışmaları ardından 

24 Aralık 2001 tarihli Yedinci Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu toplantısında, Projenin adı Vizyon 

2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri olarak belirlendi. Ana teması da Cumhuriyetimizin 100. yılında 

bilim ve teknolojiye hakim, teknolojiyi bilinçli kullanan ve yeni teknolojiler üretebilen, teknolojik 

gelişmeleri toplumsal ve ekonomik faydaya dönüştürme yeteneği kazanmış bir "refah toplumu" 

yaratmak olarak belirlendi (Sevgi, İnce, 2004). 

1990 lı yıllara kadar bilimin sosyal bağlamının önemi üzerinde her ne kadar durulmaya devam 

edilse de bir yandan da bilimsel içerik anlayışı da etkinliğini sürdürmekte ve hazırlanan eğitim 

programlarında yerini bulmaktaydı. Yine bu dönemde Biimsel okuryazarlığın ulaşılamaz bir hedef 

olduğunu ifade ederek onun yerine teknolojik okuryazarlığı savunanlarda yok değildi. Wenning 

(2006)’nın  aktardığına göre Shamos (1984), teknolojik okuryazarlığın daha kolay isabet ettirilebilecek 

bir hedef olduğunu ifade etmiştir. Ayrıca öğrencilerin bir bilim adamı gibi düşünmelerinin çok yersiz 

bir beklenti olduğunu, bireylerin bilimle alakalı sosyal konularda bir karar alma çabası içine 

sokulmasının boş bir çaba olduğunu, bunun yerine bireylerin güvenilir uzman önerilerine 

yönlendirilmesinin daha sağlıklı olacağını ifade etmiştir (Turgut, 2007). 

1990 lı yıllara gelindiğinde artık fen eğitiminde yeni bir reforma gidilmesi tartışmaları 

başlamıştır. Bu bağlamda Amerikan Bilimde İlerleme Birliği tarafından 1985 de başlatılan Proje 2061 

ile kafalardaki soru işaretlerine cevap vermek istenmiş ve eğitimcilerin bilimsel okuryazarlığı bütün 

öğrencilerin ulaşabileceği bir konuma getirebilmelerine zemin hazırlanmaya çalışılmıştır. 

Projede hedef alınan 2061 yılı 1985 yılında dünyaya yakın bir yörüngeden geçen ve tekrar 

2061 yılında geri dönecek olan Halley kuyruklu yıldızından adını almıştır. Bu projede ana iki başlık 

söz konusudur. Bunlar Bütün Amerikalılar için Fen (Science for All Americans) ve Bilimsel 

Okuryazarlık için Ölçütlerdir (Benchmarks for Science Literacy). Bütün Amerikalılar için Fen 

raporunun amacı; eğitimcilerin bilimsel okuryazarlığı bütün öğrencilere anlaşılabilir hale getirebilmek 

için fen eğitiminin amaçlarını açıklığa kavuşturmaktır. Bilimsel Okuryazarlık için ölçütler raporu ise 

öğrencilerin belli kademelerde, fen, matematik ve teknolojide sahip olmaları gereken ölçütleri ifade 

eder. Bu kademeler K-2, 3-5, 6-8 ve 9-12 dir. Bu ölçütler öğretmenlerin neyi, ne zaman öğretmeleri 

gerektiğine de yardım eder. (Kanlı & Yağbasan, 2004). Proje 2061 çerçevesinde çıkarılmış olan bu 

yayınlar günümüz eğitim reformunu şekillendirmede çok önemli bir yere sahiptirler. 

Amerika dışında Avrupa da ve diğer ülkelerde de bu konu ile ilgili çeşitli çalışmalar söz 

konusudur. Ülkemizde de mevcut eğitim sistemimizin içinde bilimsel okuryazar bireylerin 

yetiştirilmesine yönelik çalışmalar mevcuttur. Türkiye’ de 1997 yılında YÖK/Dünya Bankası işbirliği 

ile yapılan “ İlköğretim Fen Öğretimi” isimli çalışmada ilköğretim fen öğretimine “ Fen, Teknoloji ve 
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Toplum” ( FTT) dersi konulmuştur. Bilimsel okuryazar bireylerin yetiştirilmesinde öğretmenlere 

büyük görevler düşmektedir. Ülkemizde 1997 yılından sonra öğretmen adaylarına “Fen Öğretimi” 

dersi verilmeye başlanmıştır. YÖK/ Dünya Bankası işbirliği ile hazırlanan İlköğretim Fen Öğretimi 

adlı eserin içerikleri oluşturulmuştur ( Çepni, Ayvacı, Bacanak, 2004).  

Yeni hazırlanan müfredat programlarında da bu konuya büyük önem verilmeye başlanmıştır. 

Bu doğrultuda öğrencilere kazandırılması istenen davranışlar için ne gibi öğretim yöntem ve 

metotlarının kullanılabileceği, hangi şartların sağlanması gerektiği vb. konularda göz önünde 

bulundurulmaktadır. 

BİLİMSEL OKURYAZAR BİREY ÖZELLİKLERİ NELERDİR? 

Bilimsel okuryazarlık için herkes tarafından kabul gören bir tanımın yapılamadığını ifade 

etmiştik. Bu açıdan bakıldığında aslında bilimsel okuryazar bireyin sahip olması gereken özellikler 

konusunda da farklı bakış açıları mevcuttur. Turgut (2007) çalışmasında bu konudaki çalışmalar 

incelendiğinde, bilimsel okuryazarlık için geliştirilen tanımların bir kısmının yapılmış araştırmalara, 

bir kısmının ise bilimsel okuryazar birey özelliklerinin algılanma biçimlerine bağlı olmak üzere iki 

kısımda ifade edilebileceğini belirtmiştir. Bu doğrultuda bilimsel okuryazar birey özelliklerinin bir 

kaçına yer vermek istersek; 

Bilimsel okuryazar birey, özgün, şüpheci, sorular soran, araştırma ve inceleme yapan insandır 

(Macaroğlu, 2004). 

Turgut (2007)’nin aktardığına göre, Pella, O’Hearn ve Gale bilimsel okuryazar birey 

özelliklerini şu şekilde sıralamışlardır: 1) Bilim ve toplum arasındaki ilişkiyi ve etkileşimi, 2) 

Çalışmalarında bilim adamını yönlendiren ahlaki değerleri, 3) Bilimin doğasını ve temel kavramlarını, 

4)Bilim ve toplum arasındaki ilişkiyi, 5) Sosyal bilimler ve bilim arasındaki ilişkiyi kavrayabilen 

bireyler bilimsel okuryazar birey özelliklerine sahiptir. 

Showalter (1974), Bilimsel okuryazar birey 1) Bilimsel bilginin doğasını bilir, 2) Çevresi ile 

etkileşimlerinde bilimsel kavramları, teorileri, kanunları vs. tam olarak ve uygun şekilde uygular, 3) 

Problemleri çözmede, karar vermede ve evreni daha iyi anlamada bilimsel süreçleri kullanır, 4) Fen ve 

teknoloji ile bağdaşık çok sayıda manipulatif beceriler geliştirir, 5) Fen eğitiminin ve bunun hayatına 

yansımasının bir sonucu olarak daha zengin, daha memnun edici ve daha heyecanlı bir kainat görüşü 

geliştirir, 6) Bilim ve teknoloji arasındaki ve bunların toplumun diğer yönleri arasındaki ilişkiyi 

kavrayabilir demiştir.(Laughksch, 2000). 

Yaşar (1998), bilimsel okuryazar bireyler, çevrelerinde olup bitenlere karşı olumlu tutumlar 

sergilerler, karşılaştıkları sorunlara yönelik akılcı ve somut çözüm yolları üretirler, bilgiye daha hızlı 

ulaşabilir, yen, bilgiler üretebilir, çağdaş teknolojiyi daha etkin ve verimli kullanabilir, yeni sistem ve 
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teknolojiler geliştirebilirler, görüşlerini yansız, açık ve anlaşılır bir biçimde ortaya koyabilir, güncel 

sorun ve konulara yönelik görüş ve açıklamalar getirebilirler demiştir.  

21. YY Bilim Dersi yazarları ((Twenty First Century Science ) 2008 yılında Bilimsel 

okuryazar öğrencilerin sahip olmasını istedikleri özellikleri şu şekilde ifade etmişlerdir (Dillon, 2009):  

• Bilimin ve teknolojinin günlük hayatımızdaki anlayabilecek ve takdir edebilen,  

• Sağlık, diyet ve enerji kaynaklarının kullanımı gibi bilimi içeren konularda kararlar alabilen, 

•  Medyada çıkan bilimsel raporların ana noktalarını anlayabilen, içerdiği bilgiyi ya da eksik 

olan noktaları aktarabilen;  

• Bilim ile ilgili konularda başkaları ile öz güven duyarak tartışabilen öğrencilerdir. 

YAŞAM TEMELLİ ÖĞRENME 

Bilimsel okuryazarlığın amaç olduğu bir sınıfta, öğrenme kendi akışında gerçekleşmeli, 

öğretmenler disiplinler arası bir yaklaşım sergilemeli, kavramlar öğrenciye zaman zaman değil, farklı 

bağlamlarla periyodik olarak ve basitten karmaşığa doğru verilmelidir. Dahası, fenin, matematiğin ya 

da teknolojinin herhangi bir konusunda ya da ünitesinde öğretilen konular eğitimin sonunda öğrencide 

geriye kendinden pek bir iz bırakmamaktadır. Bu nedenle kavramlar, öğrencilere periyodik olarak, 

farklı bağlamlarda ve artan entelektüel düzeylerde sunulmalıdır. (Nelson,1999). 

Öğrencilerin etkili ve verimli bir biçimde yetiştirilebilmesi için onlara yeterli zamanı vermek 

çok önemli bir yere sahiptir. Bununla beraber öğrencilerin derse sürekli etkin bir katılımı olmalıdır. 

Bilgiler öğrenciler için somutlaştırılmalı, daha ziyade yaşantıları ile ilişkilendirilmelidir. Bu noktada 

karşımıza çıkan pek çok yaklaşım mevcuttur. Yaşam temelli öğrenme( context based education) 

karşımıza çıkan önemli öğretim yaklaşımlarından biridir. Bu yaklaşım yeni yeni ilk ve ortaöğretim 

müfredat programlarında yerini bulmaya başlamıştır.  

2006 yılında yayımlanan İlköğretim fen ve teknoloji dersi öğretim programında ifade edildiği 

gibi, “Ülkeler, güçlü bir gelecek oluşturmak için her vatandasın fen ve teknoloji okuryazarı olarak 

yetişmesinin gerekliliğinin ve bu süreçte fen derslerinin anahtar bir rol oynadığının bilincindedir. Fen 

ve Teknoloji dersi öğretim Programı’nın vizyonu; bireysel farklılıkları ne olursa olsun bütün 

öğrencilerin fen ve teknoloji okuryazarı olarak yetişmesidir.” Yasam temelli öğretim yaklaşımının da 

amacı zaten bu doğrultudadır.  

 

Westbroek (2005)’e göre farklı yasam temelli öğrenme yaklaşımları, öğrencilerin sorularını 

yükseltir ve bilgilerinin neden artmalarının gerektiğini görmelerine izin verir. Böyle bir sistemde 

“neden bilmeliyim” prensibi hâkimdir; bağlamlar öğrencinin perspektifinde kimyasal teoriyi 

onaylamalı ve böylece öğrenmeleri onlar için anlamlı hale gelmelidir (Bulte et al. 2006). 
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Yasam temelli öğrenme yaklaşımının içinde çeşitli öğrenme ve öğretme stratejileri yer 

almaktadır. Bunlardan bazıları: problem temelli öğrenme, işbirliği ile öğrenme, proje temelli öğrenme, 

hizmet ederek öğrenme ve is temelli öğrenmedir (Berns & Erickson,2001). 

 

Yaşam Temelli Öğrenme yaklaşımı; öğrenci klasik yaklaşımla kavram ve kanunları 

öğrendikten sonra bunlara yasamdan örnekler aramak yerine doğrudan yasamdaki olayları incelemeye 

başlayarak kavram ve kanunları öğrenmeyi ihtiyaç haline getirmeyi ifade eder (Güneş vd 2007).  

Çünkü öğrencilere kavram veya kanunları öğrettikten sonra onun yasamdaki uygulama alanlarını 

anlatma bütün öğrenciler için pek etkileyici bir strateji olmayabilir. Öğrenciler zaten teorik kısımları 

anlayabilmek için epey caba sarf edecekler ve öğrencilerin dersin basında sahip oldukları 

motivasyonları, derse karsı olan ilgileri büyük ölçüde azalacaktır ve islenen konunun günlük hayattaki 

uygulamalarının neler olduğu ile pek fazla ilgilenmeyeceklerdir. Ama biz bağlamları basta verir ve 

konuyu onun etrafında çevrelersek ki seçilen bağlamların uygunluğu buradaki en önemli unsurlardan 

biridir, dersten daha fazla verim almamız ve öğrencilerin ilgisini derse karsı acık tutmamız bu yolla 

daha da kolaylaşacaktır. 

 

 Bu yaklaşım, kullanıldığı ülkelerdeki öğrencilerin fen bilimlerine özellikle de kimyaya karşı 

tutumlarının değişmesini ve bu derslerde basarı oranında gözle görülür bir artış gerçekleşmesini 

sağlayarak başarısını kanıtlamıştır. 

 

SONUÇ 

Proje 2061 çalışması bilimsel okuryazarlığın amaç olduğu durumlarda öğrenme ve öğretmenin 

doğası hakkındaki araştırmaların gelişen yapısına dikkat çekmiştir. 

Bir ülkenin varlığını devam ettirebilmesi için sorgulayan, düşünen, bir şeylere hazır sahip 

olmaktan ziyade süreç hakkında bilgisi olan bireylere ihtiyaç vardır. Bunun için ilk olarak özellikle 

çocukların öğrenimlerinin ilk yıllarında onlara bunu kavratmak gerekmektedir.  

Günümüzde bilimsel okuryazarlık seviyesinin,  okullarda kullanılan ders kitaplarının aşırı 

bilgi yüklü olması ve öğretim metotlarının bu noktada yetersiz kalmasından dolayı yeterince 

desteklenemediğini görmekteyiz. Oysa bireylerin kendi yaşantılarını etkileyen olaylar ile okulda 

öğrendiklerini ilişkilendirebilmesi, teknolojideki yenilikleri takip edebilmesi ve yeniliklere önderlik 

edebilmesi gereklidir. Bu paralelde eğitim öğretimin amaçlarından biri de bilimsel okuryazarlık 

seviyesi yüksek olan öğrencilerin yetiştirilmesidir. 

Nelson (1999), çalışmasında bilimsel okuryazarlığın amaç olduğu bir sınıftaki uygulamayı şu 

şekilde aktarmıştır. “Araştırmalar bize gösteriyor ki öğrenciler okula o güne kadar karşılaşmış 
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oldukları durumlardan sebep -bazıları doğru bazıları yanlış- sahip oldukları fikirleri ile gelmektedirler. 

Eğer öğretmen öğrencilerin sezgilerini ya da kavram yanılgılarını hiç düşünmeden görmezden gelirse 

öğrencilerin sahip oldukları bu inanışlar kalıcılığını uzun süre devam ettirebilir. Öğrenciler somut ve 

kendilerine doğrudan hitap eden konulara daha fazla ilgi gösterirler. Bu nedenle öğretmen önce 

başlıkla öğrencilerin ilgisini çekebilmelidir. Zamanla ve artan deneyimlerle birlikte öğrenciler soyut 

kavramları anlamayı, mantıklı düşünmeyi ve genelleme yapmayı öğrenecektir.  

Bu doğrultuda Yaşam temelli (context-based) yaklaşımın görevi aslında öğrencilerin fen 

derslerinde öğrendikleri bilgilerin günlük yaşamlarındaki yerlerini daha iyi idrak etmelerini sağlamak 

ve fen derslerinin sadece formül ya da ezberden ibaret olmadığını aksine hayatımızda meydana gelen 

olayların bir yansıması olduğunu bilmelerini sağlamaktır. Örneğin öğrencinin oyun alanında yer alan 

tahterevallin içinde hangi fen kuralları vardır, ya da bakterilerin, yediği yoğurtta oynadığı rol nedir? 

gibi. Yalnız buradaki önemli nokta Whitelegg&Parry (1999) da ifade ettiği gibi öğrencilere sunulan bu 

örneklerin konuya ilişkin bütün teorik bilgilerin aktarılmasından sonra verilmesidir. Bu bütün 

öğrenciler için pek de istenen etkiyi ve kalıcılığı sağlamayabilir. Çünkü öğrenci dersin başında sahip 

olduğu tüm motivasyonu teorik bilgiler kısmında kullanmış ve işlenen konunun günlük yaşamdaki 

uygulama alanlarının tanıtıldığı kısımda derse karşı olan ilgisini artık büyük ölçüde kaybetmiş olabilir. 

Buda büyük önemi olan konunun somutlaştırılmasının yeteri kadar gerçekleşememesine ve konunun 

sadece teori ve ezberden ibaret hale gelmesine ve kalıcılığının azalmasına neden olur. Bu amaçla 

öğrencilere verilecek olan günlük yaşamla ilişkili örnekle hazırlanan bağlamlar ile öğrenciye 

sunulmalı, bu doğrultuda ders işlenmelidir. 

Bilimsel okuryazarlık bundan sonra da odak kavram olmaya devam edecektir. Son dönemlerde 

ülkemizde yürütülen program geliştirme çalışmalarında da bu açıkça görülmektedir. Zorunlu olan 

ilköğretim kademesinde yer alan yeni Fen ve Teknoloji programında odak kavramlardan biri olarak 

sunulan bilimsel okuryazarlığın artık herkes için bir hedef olarak görüldüğü ortadadır Turgut (2007).  

  Ülkemizde de bilimsel okuryazarlık seviyesinin geliştirilmesi hususunda TÜBİTAK-YÖK-

Üniversiteler ve MEB’in yapacağı eğitim programını geliştirmeye yönelik çalışmalar ile bilimsel 

okuryazarlık seviyesinin gelişimine büyük katkı sağlayacağı kanaatindeyiz. 

KAYNAKLAR 

Berns, R., & Erickson, P. (2001). Contextual teaching and learning: Preparing students for the new 

economy. The Highlight Zone: Research @ Work. Columbus, Ohio: Ohio State University, 

National Dissemination Center for Career and Technical Education. (Issue no. 5) 
http://www.nccte.com/publications/infosynthesis/index.asp#HZ. 

 



II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi  457  
 

II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongre Kitabı 

Bulte, A. M.W, Westbroek, H. B., Jong, O., Pilot, A., (2006). A Research Approach to Designing 

ChemistryEducation using Authentic Practises as Context,  International Journal of Science 

education, 28(9) 1063-1086. 

 

Çepni, S, Ayvacı, H. Ş., Bacanak, A. , (2004), Fen Eğitimine Yeni Bir Bakış, Fen- Teknoloji- Toplum, 

Bilimsel Okuryazarlık  39-55,  Trabzon: Top-Kar.  

 

DeBoer,G .E.,(2000), Scientific Literacy: Another Look at Its Hstorical and Contemparary Meanings 

and Its Relationship to Science Education Reform, Journal of Research in Science Teaching, 

37(6), 582-601 

 

Dillon. J.,(2009), On Scientific Literacy and Curriculum Reform, International Journal of 

Environmental & Science Education, 4(3), 201-213 

 

Güneş, B., Özel İhtisas Komisyonu., (2007), Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu 

Başkanlığı Fizik Dersi Öğretim Programı. 

 

Hurd, P.D., (1997), Scientific Literacy: New Minds for a Changing World, Science Education, 82, 

407-416 

 

Kanlı,U & Yağbasan, R., (2004), Proje-2061’in Işığında Fizik Ders Kitaplarının Eğitimsel Tasarımına 

Eleştirel Bir Bakış, GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2),  123-155 

 

Laugksch, R.C., (2000), Scientific Literacy: A Conceptual Overview, Science Education, 84, 71-94 

 

Sevgi, L., İnce, N., (2004),  "Türkiye'de Bilim ve Teknoloji Etkinlikleri ile Yayın Sayısı ve İnsani 

Gelişim Düzeyi Arasındaki İlişkiler", Cumhuriyet Bilim Teknik Dergisi, Sayı 879,  24 Ocak  

 

Macaroğlu Akgül, E., (2004), Teaching Scientific Literacy Through a Science Technology and Society 

Course: Prospective Elementary Science Teachers’ Case, The Turkish Online Journal of 

Educational Technology – TOJET, 4(3), 58-61 

 

Nelson, G.D., (1999), Science Literacy for all in the 21. st century, Educational Leadership, 57(2), 14-

16 

 

Whitelegg, E. & Parry, M. (1999), Real-life contexts for learning physics:meanings,issues and 

practice. Phys.Educ, 34(2), 68-72 

http://www3.dogus.edu.tr/lsevgi/LSevgi/LSevgi_NInce.pdf
http://www3.dogus.edu.tr/lsevgi/LSevgi/LSevgi_NInce.pdf


II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi  458  
 

II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongre Kitabı 

 

Wenning, C.J., ( 2006), Assessing nature-of-science literacy as one component of scientific literacy, 

Journal of Physics Teacher Education Online,  3(4), 3-15 

 

Yaşar, Ş., (1998), “Çağdaş Bilim Anlayışı” Çağdaş Yaşam Çağdaş İnsan. (Editör: G. Can). Eskişehir 

Açık Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, (153-160) 

  



II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi  459  
 

II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongre Kitabı 

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ “BIO-LAB-WEB” 

YÖNTEMİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ 

SCIENCE AND TECHNOLOGY CANDIDATE TEACHERS’ VIEWS ON 

“BIO-LAB-WEB”  

  

Mustafa ÜREYa, Miraç AYDINb, M. Akif HAŞİLOĞLUc 

  

aArş. Gör., KTÜ, Fatih Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Trabzon 

murey01@gmail.com, 

bArş. Gör., KTÜ, Fatih Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Trabzon 

miracay@ktu.edu.tr, 

c Arş. Gör. Dr., İbrahim Çeçen Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Ağrı 

mehmet.hasiloglu@hotmail.com, 

  

ÖZET  

Fen ve teknoloji öğretmen adaylarının biyoloji laboratuvarı dersinde mikroskop ile çalıştıkları 

zaman karşılaştıkları en büyük problemlerden biri elde ettikleri görüntüleri elle çizmeleridir. Bu 

yöntemde öğretmen adaylarının çoğu zaman elde ettikleri görüntüleri doğru bir şekilde çizemedikleri 

ve çizimler sırasında çok fazla zaman kaybettikleri bilinmektedir. Ayrıca öğretmen adaylarının 

çizimleri ile gerçek görüntü arasındaki büyük farklar onların biyoloji kavramlarını yanlış 

öğrenmelerine de sebep olmaktadır. Bunun yanı sıra öğretmen adayları Genel Biyoloji Laboratuvarı 

dersinde mikroskopta bir ya da iki görüntü inceleyebilmekte, diğer grupların buldukları görüntüleri 

görememektedirler. Bu sorunları ortadan kaldırabilmek için alternatif bir yöntem olarak araştırmacılar 

tarafından geliştirilen BIO-LAB-WEB yöntemine başvurulmuştur. Bu yöntem, öğretmen adaylarının 

mikroskopta elde ettikleri görüntüleri fotoğraf makinesi ile kayıt etmelerini sağlayarak görüntülerin 

internet ortamında(www.fenegitimi.com/mikroskop) yayınlanmasına imkân vermektedir. Böylece 

öğretmen adayları buldukları görüntülerle alakalı araştırmacılardan dönüt alabilmekte ve birbirleriyle 

forum ortamında tartışabilmektedirler. 

mailto:murey01@gmail.com
mailto:miracay@ktu.edu.tr
mailto:mehmet.hasiloglu@hotmail.com
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Bu çalışmada fen ve teknoloji öğretmen adaylarının BIO-LAB-WEB yöntemi hakkındaki 

görüşleri araştırılmıştır. Bu çalışma, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi’nde 

öğrenim gören 41 fen ve teknoloji öğretmen adayı ile 2008-2009 eğitim öğretim yılı güz yarı 

döneminde gerçekleştirilmiştir. Araştırma sürecinde öğrencilerdeki değişim, araştırmacılar tarafından 

alan notları tutularak gözlenmiştir. Ayrıca araştırma sonrasında öğrencilere yöntem hakkında açık uçlu 

sorular sorularak öğrencilerin görüşleri alınmış ve elde edilen nitel verilerin analizinde NVivo 8.0 

paket programından faydalanılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Genel Biyoloji Laboratuvarı,  Fen ve teknoloji öğretmen adayları, Web 

tabanlı uygulamalar 

 ABSTRACT  

When working with the light microscope at the biology laboratory course, one of the essential 

problems for science and technology teacher candidates encountered is that drawing the images they 

obtained by hand. With this method it is known that teacher candidates often not draw the gained 

images correctly or they loose too much time during the drawings. Also, the huge differences between 

the real image and the teacher candidates’ drawings cause them to learn biology concepts wrongly. 

Besides, at the General Biology Laboratory course, teacher candidates examine only one or two image 

in the light microscope and not seeing the images of other groups.To overcome these problems we 

produced a method namely BIO-LAB-WEB aimed to remove the aforesaid issues is made. This 

method enables images to be published at the internet environment (www.fenegitimi.com/mikroskop) 

by recording the science and technology teacher candidates’ microscobic images with camera. Thus, 

teacher candidates can receive feedback from the researchers about the images they founded and 

discuss with each other at the forum setting. 

In this study we aimed to bring to light science and technology candidate teachers’s views on 

BIO-LAB-WEB. The application was made in 5 months time between September and January in the 

winter semester of 2008-2009 academic year. The sample of the study consists of 41 science and 

technology teacher candidates’ who were at students in Karadeniz Technical University, Fatih Faculty 

of Education, Department of Primary Education. As to collect data in the research, open ended 

questions were asked after the application to the 41 science and technology teacher candidates. NVivo 

8.0 computer programme was used in order to analyse this qualitative data. Candidate teachers’ views 

were categorized and suggestions have been made on this direction. 

Keywords: General Biology Laboratory course, science and technology teacher candidates, 

web based applications 
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1. GİRİŞ 

Fen öğretiminin temelini laboratuvar çalışmaları oluşturmaktadır ve bugüne kadar fen 

öğretiminde laboratuvar uygulamalarının yararlarını ortaya koyan birçok araştırma yapılmıştır (Bates, 

1978; Driver vd., 1985; Aydoğdu, 2000; Ceyhun & Karagölge; 2000; Cronholm vd., 2000; Özmen & 

Ayas, 2001; Ayas vd., 2002;  Hofstein & Lunetta, 2003). Tüm bu araştırmalar, laboratuvar 

çalışmalarıyla öğrencilerin kavramsal öğrenmeyi rahatlıkla gerçekleştirebildiklerini, etkili öğrenme 

ürünleri ortaya çıkarabildiklerini ve bilimsel süreç becerilerini kazanabildiklerini öne sürmektedir 

(Garnett, 1995; Özmen & Ayas, 2001, Leach, 2003; Aydın, 2005). Ancak laboratuvar çalışmaları 

sırasında bu becerilerin oluşumunu engelleyen bazı önemli problemler bulunmaktadır. Bu problemler 

zaman yetersizliği, uygulama alanlarının darlığı, öğrencilerin her birine bizzat deneyleri yapabilme 

imkanının verilememesi, araç-gereç ve malzeme eksikliği olarak sıralanmaktadır (Şahin vd., 2000; 

Karamustafaoğlu, 2000; Ayas vd., 2002; Öztaş & Özay, 2004; Yeşilyurt, 2006). Bunun yanında bazı 

araştırmalar, öğretmenlerin laboratuvarlardan yararlanma ve deneyleri uygulama konusunda yeterli 

bilgi ve becerilere sahip olmadığını ortaya koymuşlardır. Bu araştırmalar öğretmenlerin araç gereçleri 

tanıma ve kullanma konusunda da bazı eksiklikleri bulunduğunu göstermektedir (Morgil & Yılmaz 

1999; Korkmaz 2000; Özmen & Ayas, 2001; Yeşilyurt, 2006). Bu nedenle fen dallarında eğitim gören 

öğretmen adaylarının ileride görev yapacakları okullarda etkin olarak laboratuvar kullanabilmesi için 

yetiştirildikleri kurumlarda oldukça iyi bir laboratuvar eğitimi alması gerekmektedir. 

Fen laboratuvarları içerisinde, biyoloji laboratuvarlarını diğer fen laboratuvarlarından ayıran 

en önemli unsur, özellikle gözle görülemeyen pek çok biyolojik olay, olgu ve nesnenin 

incelenebilmesine olanak tanımasıdır. Bu nedenle de biyoloji laboratuvarlarında daha çok mikroskobik 

çalışmalara yer verilmekte ve buna dayalı olarak da sık sık ışık mikroskoplarına başvurulmaktadır 

(Ohlsson, 1996). Işık mikroskopları biyoloji laboratuvarlarında kullanılırken geleneksel olarak 

öğrenciler görüntüyü bulmakta ve buldukları görüntünün şeklini çizmektedirler. Bu yöntem Fen ve 

Teknoloji Öğretmenliği Lisans Programı Genel Biyoloji Laboratuvarı dersinde de uygulanmakta fakat 

beraberinde bazı problemleri getirmektedir. Bu problemlerin başında öğretmen adaylarının 

mikroskopta buldukları görüntüleri doğru bir şekilde çizememeleri ve çizim yaparken çok fazla zaman 

kaybetmeleri gelmektedir. Ayrıca öğretmen adaylarının çizimleri ile mikroskopta buldukları gerçek 

görüntüler arasındaki büyük farklar, onların biyoloji kavramlarını yanlış öğrenmelerine de sebep 

olmaktadır (Dikmenli vd., 2002). Bunun yanı sıra öğretmen adayları Genel Biyoloji Laboratuvarı 

dersinde, gruplar halinde mikroskop ile çalışmakta, haftalık ders saatinin kısıtlı olmasından ötürü 

mikroskop ile bir ya da iki görüntü inceleyerek çizim yapılabilmektedir. Bu durumda gruplar, 

birbirlerinin buldukları görüntüleri de görememektedirler. Aydın, Haşiloğlu ve Ürey (2009), bu 

sorunları ortadan kaldırmak için BIO-LAB-WEB adını verdikleri bir yöntem geliştirmiş ve 

uygulamışlardır. 
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  BIO-LAB-WEB nedir? 

BIO-LAB-WEB yöntemi, Genel Biyoloji Laboratuarı dersinin işlenişine alternatif olarak 

geliştirilen, öğrencilerin mikroskopta buldukları görüntüleri kaydederek web ortamına aktarılmasına 

imkân sağlayan bir yöntemdir.  

BIO-LAB-WEB yönteminin temel öğelerini öğretmen adayları, araştırmacılar ve web ortamı 

oluşturmaktadır. Öğretmen adayları, haftalık ders saatinde belirtilen süre içinde gruplarlar halinde, 

kendilerine önceden bildirilen konular çerçevesinde mikroskopta çalışmakta ve buldukları görüntülerin 

resmini fotoğraf makineleriyle çekerek değerlendirilmek üzere araştırmacılara teslim etmektedirler. 

Araştırmacılar ise öğretmen adaylarına mikroskop ile çalışmaları sırasında rehberlik ederek onları 

yönlendirmekte ve elde edilen görüntüleri onayladıktan sonra öğretmen adayları tarafından 

fotoğraflarının çekilmesini sağlamaktadırlar. Yöntemin bundan sonraki işleyişi ders dışında devam 

etmektedir. Her hafta gruplar tarafından elde edilen görüntüler araştırmacılar tarafından belirli 

kriterlere göre değerlendirilip işlendikten sonra web ortamına aktarılmaktadır. Web ortamı 

(www.fenegitimi.com/mikroskop) ana ekran ve forum olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Ana 

ekranda araştırmacılar tarafından değerlendirilerek işlenen görüntüler ve görüntülere verilen puanlar 

öğretmen adaylarının görmesi için sergilenirken, forum bölümünde sergilenen görüntüler ve puanlar 

hakkında öğretmen adayları arasında tartışma yapılması sağlanmaktadır. Bu bölümde gerek 

duyulduğunda araştırmacılar da tartışmaya katılarak öğrencilerin sorularına dönüt verebilmektedirler 

(Aydın, Haşiloğlu & Ürey 2009). 

Bu çalışmanın amacı, Genel Biyoloji Laboratuvarı dersinin işlenişindeki problemleri ortadan 

kaldırmak için geliştirilen BIO-LAB-WEB yöntemini, öğrenci görüşleri açısından değerlendirmektir. 

Bu amaç çerçevesinde aşağıdaki araştırma problemlerine cevap aranmıştır: 

1.    Öğretmen adaylarına göre, BIO-LAB-WEB yöntemini geleneksel yöntemden ayıran 

özellikler nelerdir? 

2.    BIO-LAB-WEB yönteminin olumlu yönleri konusunda öğretmen adayları ne 

düşünmektedirler? 

3.    BIO-LAB-WEB yönteminin olumsuz yönleri konusunda öğretmen adayları ne 

düşünmektedirler? 

4.    BIO-LAB-WEB yönteminin kullanıldığı süreçte öğretmen adaylarında ne tür değişimler 

meydana gelmiştir? 
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2. YÖNTEM 

2.1. Araştırma Modeli: 

Araştırmada Özel Durum (Case Study) yöntemi kullanılmıştır. Özel durum yöntemi, adından 

da anlaşılacağı üzere özel bir durum üzerine yoğunlaşmayı sağlayarak; çok ince ayrıntıların, sebep-

sonuç ve değişkenlerin karşılıklı ilişkileri cinsinden açıklanabilmesine olanak tanımaktadır (Çepni, 

2009). 

  2.2. Araştırmanın Örneklemi: 

2008-2009 eğitim-öğretim yılında, Fatih Eğitim Fakültesi Fen ve Teknoloji Öğretmenliği 

programında öğrenim gören 2.sınıf öğrencilerinden 41 kişilik bir grup araştırmanın örneklemini 

oluşturmaktadır. 

  2.3. Veri Toplama Araçları ve Uygulanması: 

Araştırmada veri toplama aracı olarak 3 adet açık uçlu sorudan oluşan bir form ve gözlem 

kullanılmıştır. Uygulama 2008-2009 eğitim öğretim yılı güz dönemi boyunca Genel Biyoloji 

Laboratuvarı-I dersinde araştırmacıların gözetiminde gerçekleştirilmiştir. Uygulama sonunda, 

araştırmanın amacı kapsamında cevabı aranan 1., 2. ve 3.  araştırma problemleri için açık uçlu 

sorulardan oluşan 3 soruluk bir form oluşturulmuş ve öğrencilerin görüşleri alınmıştır. Süreç ise 

araştırmacılar tarafından gözlenerek öğrencilerde meydana gelen değişimler alan notları şeklinde not 

edilmiştir. Üç araştırmacı tarafından tutulan notlar birleştirilerek öğrencilerdeki değişim süreci 

sergilenmiş ve 4. araştırma problemi cevaplanmaya çalışılmıştır. 

2.4. Verilerin Analizi: 

              Açık uçlu sorulardan alınan görüşlerin analizinde, araştırma problemleri çerçevesinde 

kodlamalar yapılarak temalar oluşturulmuş ve elde edilen kod ve temalara yönelik matrisler 

geliştirilmiştir. Gözlem verilerinin analizinde ise araştırmacılar tarafından tutulan alan notları 

kodlanarak kodlar arasındaki ilişkiye yönelik bir network oluşturulmuştur. Verilerin sergilenmesinde 

NVivo.8 paket programından faydalanılmıştır. 

3. BULGULAR 

               Bu bölümde, araştırmanın amacı kapsamında cevabı aranan araştırma problemlerine yönelik 

bulgulara yer verilmiştir. 

              “BIO-LAB-WEB yöntemini geleneksel yöntemden ayıran özellikler nelerdir?” sorusu 

öğretmen adaylarına sorulmuş ve elde edilen veriler Tablo 1’de sunulmuştur. 
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Tablo 1. BIO-LAB-WEB Yöntemini Geleneksel Yöntemden Ayıran Özellikler 

    Geleneksel  

Yöntem 

BIO-LAB-WEB  

Yöntemi 

1 Mikroskopta görüntü bulma   

2 Görüntüyü fotoğraflama/videoya kaydetme    

3 Araştırmacıların rehberliği   

4 Araştırmacının bulunan çizim/görüntüye onay vermesi   

5 Görüntünün çizimi    

6 Araştırmacının çizim/görüntüyü değerlendirmesi   

7 Fotoğrafın web ortamına aktarılması    

8 Fotoğrafların web ortamında sergilenmesi    

9 Görüntülerin ve değerlendirme sonuçlarının öğrenciler tarafından 

web ortamında takip edilmesi 
   

10 Forum bölümünde görüntüler üzerinde tartışma    

11 Araştırmacıların forumda öğrencilere dönüt vermesi    

12 Çizim/Görüntülerin saklanması   

  

Tablo 1’e göre öğretmen adayları, BIO-LAB-WEB yöntemi ile geleneksel yöntemi işleyiş 

açısından karşılaştırarak 12 farklı durumdan bahsetmişlerdir. Bu 12 farklı durumdan; 6 durumu (2, 7, 

8, 9, 10, 11) BIO-LAB-WEB yönteminin getirmiş olduğu bir yenilik olarak gösterirken, 5 durumu (1, 

3, 4, 6, 12) ortak ve 1 durumu (5) ise geleneksel yöntem lehinde bir farklılık olarak göstermişlerdir. 

“BIO-LAB-WEB yönteminin olumlu yönleri konusunda ne düşünüyorsunuz?” sorusu 

öğretmen adaylarına sorulmuş ve elde edilen veriler Tablo 2’de sunulmuştur. 
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Tablo 2. Öğretmen Adaylarına Göre BIO-LAB-WEB Yönteminin Olumlu Yönleri 

  OLUMLU 

İŞLEVSEL Kaydetme *Fotoğraf/Video kaydı yapabilme 

*Gerçek görüntüye ulaşma 

İnceleme *Analitik ve bütüncül inceleme 

*Ayrıntılara odaklanabilme 

*Farklı açılardan görüntüye bakabilme 

Karşılaştırma *Görüntüleri karşılaştırarak değerlendirme yapabilme 

*Safhalı çalışmalarda(mitoz - mayoz vb.) her bir safha arasındaki 

farklılıkları görebilme  

Arşivleme *Görüntüleri saklayabilme 

*Saklanan görüntüleri anında kullanabilme 

Paylaşma *Görüntüler hakkında fikir alış verişi yapma 

*Görüntüler hakkında anında dönüt alabilme 

*Elde edilen görüntüleri paylaşma 

EĞİTSEL Ortam *Dersi daha eğlenceli bir ortam haline getirme 

*Kalıcı öğrenme ortamı sağlama 

*Bilimsel çalışma ortamı sunma 

*Birden fazla teknolojik araç kullanarak teknoloji kullanımını 

geliştirme 

*Rekabet ortamı sağlayarak grup çalışmasını teşvik etme 

  

              Tablo 2’ye göre öğretmen adayları, BIO-LAB-WEB yönteminin olumlu yönlerini işlevsel ve 

eğitsel olarak iki ayrı temada ele almışlardır. İşlevsel olarak görüntülerin kaydedilmesi, incelenmesi, 

karşılaştırılması, arşivlenmesi ve paylaşımı konusunda fikirler öne sürerken, eğitsel olarak ise eğitim 

ortamının içeriği konusunda fikirler öne sürmüşlerdir. 
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“BIO-LAB-WEB yönteminin olumsuz yönleri konusunda ne düşünüyorsunuz?” sorusu 

öğretmen adaylarına sorulmuş ve elde edilen veriler Tablo 3’de sunulmuştur. 

 Tablo 3. Öğretmen Adaylarına Göre BIO-LAB-WEB Yönteminin Olumsuz Yönleri 

  OLUMSUZ  

Araç-Gereç *Mikroskoplarda yaşanan mekanik sorunlar 

*Kullanılan fotoğraf makinelerinin nitelik sorunu 

*Bütün öğrencilerin bilgisayara sahip olmaması 

Bireysel *Teknoloji bilgisi olmayan öğrenciler 

*Psikomotor becerinin ihmal edilmesi 

  

              Tablo 3’e göre öğretmen adayları, BIO-LAB-WEB yönteminin olumsuz yönlerini materyal 

sorunu ve bireysel sorunlar olarak iki ayrı temada ele almışlardır. Öğretmen adayları çoğunlukla 

laboratuvar ortamında kullanılan malzemelerin nitelik sorunlarından ve bireysel ihtiyaçlarından 

kaynaklanan sorunlardan bahsetmişlerdir. 

“BIO-LAB-WEB yönteminin kullanıldığı süreçte geleneksel yöntemden farklı olarak 

öğrencilerde ne tür değişimler meydana geldi?” sorusunun cevabı araştırmacıların gözlemleri sonucu 

ortaya konmaya çalışılmıştır. Araştırmacılar tarafından tutulan alan notlarının analizi sonrasında 

uygulama süreci Şekil 1’deki network ile açıklanmıştır. 
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Şekil 1. BIO-LAB-WEB Yönteminin Uygulama Sürecinde Öğretmen Adaylarında Meydana Gelen 

Değişim Sürecine Yönelik Network 

             Şekil 1’e göre BIO-LAB-WEB yönteminin uygulama sürecinde öğretmen adaylarında katılım, 

sahiplenme ve isteklilik yönünde olumlu değişiklikler gözlenmiştir. Yöntemin uygulanması sırasında 

gruplar arasında rekabet ortamının oluşturulması, öğretmen adaylarının derse katılımını arttırırken, 

grup çalışması ile grup içerisinde iş bölümü, iletişim, uyum, dayanışma ve sorumluluk alma 

durumlarında olumlu yönde artış gözlenmiştir. Bu durum grupların yapmış oldukları çalışmaları 

sahiplenmelerine neden olmuştur. Sahiplenme ile birlikte farklı teknolojik araçlar(fotoğraf makinesi, 

mikroskop, bilgisayar) kullanılmış ve teknolojinin kullanımı ile birlikte esnek çalışma ortamının 

sağlanması istekliliği arttırmıştır. Bu durumun haftalar ilerledikçe derse katılımı arttırdığı ve 

öğrencilerin devamsızlık durumlarını azalttığı gözlenmiştir.  

4.    TARTIŞMA VE SONUÇ 

 1. Öğretmen adaylarına göre BIO-LAB-WEB yöntemi, geleneksel yönteme göre 6 farklı 

karakteristik özelliğe sahiptir. Mikroskopta elde edilen görüntüyü fotoğraflama ya da videoya 

kaydetme, kaydedilen görüntüleri web ortamına aktarma ve sergileme, görüntüler üzerine tartışma ve 

dönüt alma BIO-LAB-WEB yönteminin karakteristik özellikleri olarak ortaya çıkmaktadır. 

2. Literatürde biyoloji laboratuvarlarında karşılaşılan, doğru şekil çizememe, zaman kaybetme, 

çizim ile görüntü arasındaki farkın yanılgıya sebep olması ve zaman darlığına bağlı kısıtlı gözlem gibi 
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sorunların BIO-LAB-WEB yöntemiyle giderildiği sonucuna ulaşılmıştır. Yöntemin olumlu yönleriyle 

ilgili öğretmen adaylarının ifade ettikleri görüşlerden araştırmacıların çıkarmış oldukları “gerçek 

görüntüye ulaşma”, “görüntüleri karşılaştırarak değerlendirme yapabilme”, “görüntüleri saklayabilme” 

ve “saklanan görüntüleri anında kullanabilme”  şeklindeki kodlar bu sonucu desteklemektedir. Ayrıca 

öğretmen adayları görüntülerin incelenmesi ve paylaşımı konusunda BIO-LAB-WEB yönteminin 

kendilerine katkı sağladığını belirtmişlerdir. Bu bağlamda öğretmen adayları görüntüleri analitik ve 

bütüncül inceleyebilmekte, ayrıntılara odaklanabilmekte, farklı açılardan görebilmekte ve görüntüleri 

paylaşabilmektedirler. Ayrıca öğretmen adayları web ortamı sayesinde görüntüler hakkında dönüt 

alabilmekte ve fikir alış verişinde bulanabilmektedirler. 

3. Öğretmen adayları yöntemin doğasına ilişkin bir sorunla karşılaşmadıklarını fakat bireysel 

eksikliklerden ve araç gereçlerin mekanik sorunlarından kaynaklanan problemler yaşadıklarını 

belirtmişlerdir. 

4. BIO-LAB-WEB yöntemi öğrencilerde katılım, sahiplenme ve isteklilik yönünde dinamik 

bir döngü oluşmasını sağlamıştır. Rekabet ortamının oluşturulması, grup çalışması, esnek çalışma 

ortamının sağlanması ve farklı teknolojik araç-gereçlerin kullanılması bu dinamik döngüyü besleyen 

unsurlar olarak ortaya çıkmıştır. Aynı zamanda rekabet ortamı ve grup çalışması öğrencilerin grup 

içerisinde iş bölümü yapma, iletişim kurma, uyum, dayanışma ve sorumluluk alma duygularını da 

artırmıştır. 
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ÖZET 

Bu araştırmada fen ve teknoloji eğitiminde basit materyal kullanımının önemi üzerine 

odaklanılmıştır. Ayrıca öğrenme ortamında kullanılan materyallerin nasıl olması gerektiği ilköğretim 

müfettişlerinin görüşleri üzerinden tartışmaya açılmış ve bu görüşler ışığında fen ve teknoloji 

eğitiminde kullanılan materyallerin özelliklerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya 

Yalova İli Hizmet İçi Eğitim Seminerinde yer alan 35 ilköğretim müfettişi katılmıştır. Veri toplama 

aracı olarak 4 açık uçlu sorudan oluşan bir yazılı bir form kullanılmıştır. Elde edilen nitel data içerik 

analizi yöntemi ile incelenmiş ve verilerin betimsel istatistikleri ile frekans dağılımlarına yer 

verilmiştir. Ayrıca müfettişlere göre materyallerin basit mi yoksa teknolojik mi olması gerektiğine 

ilişkin söyledikleri çarpıcı ifadeler betimlenmiştir. İlköğretim müfettişlerinin görüşlerine göre öğrenme 

ortamında kullanılan materyaller hem basit ve hem de üst düzey teknoloji ürünü olmalıdır. Ancak 

müfettişlerin büyük bir çoğunluğu materyallerin basit malzemeler kullanılarak öğrenme ortamında yer 

mailto:bertiz@gazi.edu
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alması gerektiğini savunmuştur. Öğrenme ortamlarını denetleyerek uygulamalar için itici bir güç olan 

ilköğretim müfettişlerinin bu görüşü bilgilerin günlük yaşamla ilişkili hale gelmesinde oldukça 

önemlidir. Materyal kullanmanın çok önemli olduğu fen ve teknoloji eğitiminde de oldukça basit 

materyallerle öğrenme ortamına adım atmak günlük yaşamla daha iyi bağlar kurmak adına etkili 

sonuçlar ortaya koyabilir. Araştırmanın son bölümünde çalışmanın içeriği de dikkate alınarak bazı 

öneriler sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Fen ve Teknoloji Eğitimi, Basit Materyal Kullanımı,  İlköğretim Müfettişi 

ABSTRACT 

In this study, it was focused that importance of using the simple material in science and 

technology education. It was  discussed that how the materials must be in learning environment, 

simplicty or being high technological. Also the light of this views, it was aim to evaluate the feature of 

materials in science and technology education. Inspectors (n=35) of elementary education attending in 

service education seminar arrenged in Yalova in Turkey, were involved in this study. It was used the 

form including 4 open-ended questions as a data collection tool. The qualitative data attained in the 

study was examined with content analyse method and descriptive statistics and frequency table of data 

was presented. Also, the elementary education inspectors’ striking opinion about ‘the materials must 

be simple or more technological’, was described. According view of elementary education inspectors, 

the materials must be both simple and technological. But most of the inspectors defended that the 

materials used simple must be involved in learning environment. This view of inspectors being 

propulsive force with cheching the learning environment, was very considerable to relate the 

knowledge with daily life. Using simple materials may be effective to provide the relation between 

daily life and learning environment in science and technology education. Some important suggestions 

were proposed related to results of this study. 

Keyword: Science and Technology Education, Using Simple Material, Elementary School 

Inspector  

GİRİŞ 

Öğretim ortamlarını zenginleştirmede materyaller önemli bir yer tutar. Fen ve teknoloji 

eğitiminde de anlamlı öğrenmenin sağlanmasında ve konuların günlük yaşamla bağlarının 

kurulmasında materyallerin önemi yadsınamaz. Sözgelimi bir yaprağın yapı ve görevlerinin neler 

olduğunu anlatmak yerine, gerçek bir yaprağın sınıfa getirilerek incelenmesi çok daha anlamlıdır. Fen 

ve teknoloji eğitiminde bu şekilde gerçek materyaller kullanılabileceği gibi bunların modellerine de 

yer verilebilir. Örneğin; gözle görülemeyen atomların ve parçacıklarının modellerini oluşturmak gibi. 

Fen derslerinde materyal kullanımının önemini ifade eden araştırmalar bulunmaktadır (Kartal, Okur ve 

Yanmaz, 2001; Güzel, 2000; Gürdal, 1991). Eğitimde materyal kullanımı, etkili bir eğitim-öğretim 
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ortamı hazırlayıp, öğrencilerin öngörülen hedeflere daha kolay ulaşmalarını sağlayarak, programın 

başarıya ulaşması için önemli bir rol oynar. Bu durum, etkin eğitim için önemlidir. Çünkü eğitim 

sürecinde öğrencilere asıl nitelik kazandıran unsur, eğitim programlarıdır. Özellikle fen bilgisi eğitim 

programlarının başarısı için eğitimde materyal kullanımı yaşamsal önem arz eder. Eğitimde materyal 

kullanımı, algılama ve öğrenmeyi kolaylaştırır. İlgi uyandırır, sınıfa canlılık getirir. Öğrenmede, 

zamanı kısaltır, bilgiyi pekiştirir ve kalıcılığa yardım eder. Öğrencilerin konuya katılımlarını sağlar, 

okuma ve araştırma arzusu uyandırır. Yanına gidilmesi veya sınıfa getirilmesi mümkün olmayan olay, 

olgu ve varlıkları, gerçek yüzleriyle sınıfa taşır (Aslan ve Doğdu, 1993).  

Teknoloji günümüzün vazgeçilmez unsurlarından biridir. Teknoloji, insanların kendi amaçları (yaşamı 

daha uzun ve üretken kılmak, istekleri ve ihtiyaçları karşılamak için istenilen değişiklikler, icatlar ve 

buluşlar) için doğal çevrede yaptıkları değişikliklerin tümünden meydana gelmektedir (Dugger, 2001). 

Öyle ki, günlük yaşantımızda kullandığımız tüm araç-gereçlerin temelinde bir teknoloji vardır. 

Teknolojinin böyle geniş bir tanımı eski çağlardan (taştan araçlar, tekerlekler, kaldıraçlar) yüksek 

teknolojiye (bilgisayarlar, multimedya, biyoteknolojiler) kadar geniş bir spektrumu içermektedir. Bu 

spektrumun bir ucunda yüksek teknoloji ürünü ve çok fonksiyonlu araç-gereçler yer alırken, diğer 

ucunda ise daha basit ve nispeten daha az fonksiyonu olan araç-gereçler yer alır. Eğitim ortamları da 

hiç kuşku yok ki, çağın bu teknoloji hareketinden etkilenmektedir. Teknoloji öğrenme çevresine 

çoğunlukla kaliteli ve birden çok amaca hizmet eden, çok fonksiyonu olan bir öğretim materyali olarak 

yansımaktadır. Bu anlamda teknoloji destekli materyal kullanımını destekleyen araştırmalar 

bulunmaktadır (Yumuşak ve Aycan, 2002; Kirschner ve Selinger, 2003)  

Bir materyalin tasarlanırken ya da öğrenme ortamında kullanılırken hangi özelliklere sahip 

olması gerektiği zaten hep tartışılan bir konudur. Genel olarak bir materyal aşağıdaki özelliklere sahip 

olmalıdır (Demirel ve ark., 2001): 

1. Dersin hedef ve davranışlarına uygun olmalı 

2. Basit, sade ve anlaşılır olmalı 

3. Öğrenci gelişimine ve ihtiyaçlarına uygun olmalı 

4. Amaç değil araç olmalı 

5. Gerçek hayatla tutarlı olmalı ve gerçek hayatı yansıtmalı 

6. Öğrencinin kolay erişimine ve kullanımına uygun olmalı 

7. Öğrenciye alıştırma ve uygulama fırsatı sağlamalı 

8. Öğrenme ortamının özelliklerine uygun olmalı 

9. Olabildiğince fazla duyu organına hitap etmeli 

10. Tekrar kullanıma uygun olması için dayanıklı olmalı 

11. Dil, görüntü, ses vb. açısından nitelikli olmalı 

12. Kolaylıkla geliştirilebilir ve güncellenebilir olmalı  



II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi  474  
 

II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongre Kitabı 

Ancak bir öğretim ortamında kullanılması planlanan materyallerin bazı özelliklerinin, 

teknolojik bazı özellikleri ile çeliştiği görülmektedir. Yani bir materyalin hem basit, ucuz ve kolay 

temin edilebilir olması istenirken hem de nasıl ileri teknoloji unsuru olması beklenebilir? Öte yandan 

günümüzde teknolojiye duyulan ilginin doruk noktalara ulaştığı görülmektedir. Tabi bu durum doğal 

olarak öğrenme ortamlarına da yansımaktadır. Özellikle öğrenme ortamında çok fazla teknoloji odaklı 

materyal kullanımı bir öğrencinin gelişimsel evreleri düşünüldüğünde ne kadar doğru bir yaklaşımdır? 

Öğretim ortamına getirilen ya da çocuğun beş duyusunu kullanarak kendisinin tasarladığı ve de 

nispeten daha basit olan materyaller bir konunun incelenmesinde projeksiyon cihazında 

yansıtılmasından daha fazla etki yaratabilir mi? Tüm bu sorular teknolojinin üst düzeyde ele alındığı 

bu dönemde okullarda mevcut eğilimin ne olduğu noktasından hareketle üzerinde tartışılması gereken 

sorulardır. Okullardaki bu eğilimde ilköğretim müfettişlerinin materyallerin nasıl olması gerektiği 

noktasındaki görüşleri merak konusu olmuştur. Çünkü ilköğretim müfettişlerinin materyal tercihinde 

okullar ve öğretmenler üzerinde büyük bir etkisinin olduğu düşünülmektedir. Bu bakımdan bu 

araştırmada ilköğretim müfettişlerinin fen ve teknoloji dersleri ve genel anlamdaki materyal 

tercihlerini tespit etmek amaçlanmıştır. Öğretim ortamındaki materyal tercihinde basit olanlar mı 

yoksa üst düzey teknoloji ürünü olanlar mı tercih edilmelidir? sorusu tartışmaya açılmaktadır.        

2. YÖNTEM 

2.1. Araştırmanın Örneklemi 

Araştırmaya 2008–2009 Yılı Yalova İli Hizmet İçi Eğitim Seminerinde yer alan 35 ilköğretim 

müfettişi katılmıştır.  

2.2. Veri Toplama Araçları 

Açık Uçlu Soru Formu (AUSF) 

Veri toplama aracı açık uçlu sorulardan oluşan yazılı bir form kullanılmıştır. Formda 

ilköğretim müfettişlerinin cevaplayabileceği 4 açık uçlu soruya yer verilmiştir. Formdaki sorular 

müfettişlerin bir materyalin nasıl olması gerektiğini sorgulamakla birlikte, aynı zamanda “materyalin 

ileri teknoloji ürünü olması mı yoksa basitliği mi ön planda olmalıdır?” sorusu üzerine odaklanmıştır. 

Sorulara ait ifadelere Tablo 1’ de sırasıyla yer verilmiştir. 

Tablo 1. AUSF’de Yer Alan Sorulara Ait İfadeler 

SORU 
NO 

 
Sorular 

 
1 

 
Size göre öğretim ortamındaki bir materyal nasıl özelliklere sahip olmalıdır? 

 
2 

Size göre öğretim ortamında kullanılan bir materyalin üst düzey bir teknoloji ürünü 
olması bir zorunluluk mudur? Neden? 
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3 

Fen ve teknoloji derslerinde genelde hangi materyallerin olmasını tercih ederdiniz? Bu 
anlamda çok teknolojik olanlar mı, yoksa çok daha basit malzemelerden yapılmış 
materyaller mi ilginizi çeker? Neden? 

 
4 

Okullara gittiğinizde fen ve teknoloji derslerinde hangi materyallerin varlığı sizi mutlu 
eder? Çok teknolojik olanların mı, yoksa çok daha basit malzemeden yapılmış olanların 
mı? Neden? 

 

 Formda her soru altında müfettişlerin soruları rahatça ve detaylı bir biçimde 

cevaplayabileceği bir alan bırakılmıştır.    

2.3. Veri Analizi 

 Araştırmada elde edilen datanın incelenmesinde betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır (Yıldırım ve 

Şimşek, 2000). Söz konusu bu analizde nitel dataya ait ifadeler incelenerek alt kategoriler 

oluşturulmuş ve bu kategoriler altında konu ile ilgili çarpıcı ifadeler olduğu gibi betimlenmiştir. 

Ayrıca en çok tekrarlanan ifadelerin frekans dağılımları çıkarılarak datanın incelenme ve yorumlanma 

gücü arttırılmıştır. Analizde frekans dağılımları çıkarılırken iki farklı yol izlenmiştir. İlk durumda 

katılımcılardan gelen ifadelerin incelenmesi ile ortaya çıkarılan alt kategoriler altında yer alan 

ifadelere ait frekans dağılımları incelenmiş, ikinci durumda ise doğrudan her bir sorunun altında yer 

alan ortak ifadelere ait frekans dağılımları belirlenmiştir. Ortaya çıkan ifade ve frekansları tablolar 

halinde düzenlenmiştir. 

BULGULAR ve YORUM 

Bu bölümde ilköğretim müfettişlerinin öğrenme ortamında materyallerin nasıl olması gerektiği 

hususundaki görüşlerine yer verilmiştir. Bu görüşlerde ön plana çıkan çarpıcı ifadelerin, sorulan her 

bir açık uçlu soru bazında, frekans dağılımları çıkarılmış ve ortaya çıkan ifadeler daha açık bir biçimde 

yorumlanabilir hale getirilerek sunulmuştur.  Tablo 2’ de “Size göre öğretim ortamındaki bir materyal 

nasıl özelliklere sahip olmalıdır?” sorusuna ilişkin müfettiş cevaplarına ait ifadeler ve frekansları yer 

almaktadır. 

Tablo 2. Birinci Soru İçin Ön Plana Çıkan İfadeler ve Frekans Dağılımları 

 Ön plana çıkan ifadeler f % 

1 Amaca uygun olmalıdır 8 23 

2 Güvenli olmalıdır (Tehlikesiz olmalı) 7 20 

3 Kullanışlı olmalı (Kullanımı kolay olmalı) 22 63 

4 Öğrenci seviyesine uygun olmalı 13 37 

5 Kullanıldığında bir üst öğrenmeyi sezdirecek nitelikte olmalı 1 3 

6 Sorgulayıcı ve eleştirel düşünceye yönlendirmeli 1 3 



II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi  476  
 

II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongre Kitabı 

7 İşe yararlığı olmalı 1 3 

8 Dayanıklı ve uzun ömürlü olmalı 8 23 

9 Ekonomik olmalı 20 57 

10 Program Kazanımlarına aracılık edecek uygunlukta olmalı 8 23 

11 Öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyine uygun olmalı 1 3 

12 Öğrencilerin ilgi ve motivasyonunu etkilemeli 4 12 

13 Öğrencilere yük olmamalı 1 3 

14 Yeni teknolojik gelişmelere uyum göstermeli 4 12 

15 Karmaşık olmamalı (Çevreden, basit ve kolay anlaşılabilir olmalı) 10 29 

16 Materyal kullanılacağı alana hitap etmelidir 1 3 

17 Yapılacak çalışmalara gerçekten hizmet edecek verimlilikte olmalı 1 3 

18 Eğitici olmalı 1 3 

19 Öğretimi kolaylaştırmalı 3 9 

20 Kolay temin edilmesi 10 29 

21 Eğitimcinin ve öğrencinin rahat kullanabileceği biçimde olması 1 3 

22 Konunun içeriğine uygun olmalı 6 17 

23 Öğrencilerin bulunduğu çevreye ve ortama uygun olmalıdır 4 12 

24 Dokunsal olmalı 1 3 

25 Eğlenerek öğrenmeye katkı sağlayacak türden olmalı 1 3 

26 Her yapı ve zekâdaki insanın kullanabileceği bir özelliğe sahip olmalı 3 9 

27 Öğrenciler tarafından hazırlanmış olmalı 1 3 

28 Birden çok duyuya hitap etmeli 1 3 

29 İhtiyaçlara cevap vermeli 3 9 

30 Öğrencilerin gerçek yaşamında karşılaşacağı özelliklere sahip olmalı 2 6 

31 Birden fazla fonksiyonunun olması (Birden çok etkinliğe kullanılmalı) 3 9 

32 Yenilenebilir olması 1 3 

N = 35 

Tablo 1 incelendiğinde, ilköğretim müfettişleri öğrenme ortamında yer alan bir materyalin 

öncelikli olarak kullanışlı olması [f = 22, % 63], sonrasında ise ekonomik olması  [f = 20, %57] 

gerektiğini ifade etmektedirler. Yine materyalin öğrenci seviyesine uygunluğu [f = 13, %37] ön plana 

çıkmaktadır. Bunların dışında materyalin karmaşık yapıda olmaması, yani bir başka deyişle çevreden, 

basit ve kolay anlaşılabilir olmasının [f = 10, %29] önemli olduğuna dikkatleri çekmektedirler. Benzer 

bir frekansla da materyalin kolayca temin edilmesinin [f = 10, %29] önemine de deyinmektedirler. 

Tabloda, kullanım kolaylığı, öğrenci seviyesine uygunluk, ekonomiklik, oldukça basit ve kolay temin 

edilebilirlik şeklindeki yüksek frekanslı materyal özelliklerinin önemsenmesi esasında oldukça anlamlı 
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görülebilir. Çünkü bu özelliklerin birbirleriyle yakın ilişki içerisinde oldukları söylenebilir. Ayrıca 

aynı özelliklerin ileri teknoloji ürünü materyal anlayışının da uzağında kalması oldukça dikkat 

çekicidir.    

 * Materyallerin yeni keşif ve icatlara açık oluşu 

 Materyallerin nasıl olması gerektiği hususunda bazı ilköğretim müfettişlerinin değişik ve ilgi 

çekici görüşleri olmuştur.  

Bunlardan A2: “ Öğrencilerin ilgi ve motivasyonlarını etkilemeli, yeni keşif ve icatlarla 

bağlantı kurabilecek ve kendini mucit gibi görebilme haz ve duygularını yaşatmalı…” 

A14: “Bilginin en üst düzeye ulaşmasındaki aşamanın nesnellik ve uygulanabilirliğine 

hitap eden, bilimselliğin gereklilik ve zorunluluğunu doğrulayan özelliklere sahip olmalı…” 

Tablo 3, ilköğretim müfettişlerinden gelen ve ikinci soruya verilen yanıtlara ilişkin ifadeleri ve 

frekans dağılımlarını göstermektedir. İkinci soruda müfettişlere öğrenme ortamında kullanılan bir 

materyalin üst düzey teknoloji ürünü olmasının bir zorunluluk olup olmadığı sorulmuştu. 

Tablo 3. İkinci Soru İçin Ön Plana Çıkan İfadelere Ait Kategori ve Frekans Dağılımları 

 Ön plana çıkan kategoriler F % 

 

HAYIR 

 

Hayır, materyalin üst düzey teknoloji ürünü olması gerekmez  

 

18 

 

53 

 

HAYIR 

(AMA) 

 

Hayır, zorunlu değildir; ama çağımız düşünüldüğünde materyalde 

teknoloji de göz ardı edilmemeli 

 

6 

 

17 

HAYIR 

Ama 

Gerektiğinde 

Evet 

 

Hayır, zorunlu değildir; ama gerektiğinde materyalde teknoloji 

unsuru bulunmalı  

 

2 

 

6 

 

EVET 

 

Evet, materyalin üst düzey teknoloji ürünü olması gerekir 

 

8 

 

24 

N= 34 

İlköğretim müfettişlerinin ikinci soruya verdikleri cevaplar incelendiğinde büyük bir 

çoğunluğunun materyalin basit olmasından [f=18, %53] yana görüş bildirdikleri görülmektedir. 

Materyalde mutlaka üst düzey teknoloji unsurları ile donatılmış olanların tercih edilmesinde ısrarcı 

olanların oranı [f=8, %24] ise düşüktür. Bu iki durum arasında teknolojinin zorunluluk olmadığını 

ancak göz ardı edilmemesi gerektiğini [f=6, %17]  söyleyenler ve gerektiğinde kullanılmasının doğru 
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olacağını [f=2, %6]  söyleyenler de olmuştur. Ama bunların oranı materyallerin basit olması 

gerektiğini söyleyenlere kıyasla oldukça düşüktür.  

* Materyal basit, pratik ve günlük hayatın içerisinden olmalı 

 Materyalin üst düzey teknoloji ürünü olmasının gerekli olmadığını, basit ve günlük yaşamdan 

kolayca temin edilecek materyallerin amaca daha çok hizmet edeceği görüşünde birleşen ve bu 

görüşleri ile çoğunluğu oluşturan [f=18, %53] müfettişlerin bu konuda ilgi çekici ifadeleri olmuştur. 

Bunlardan A1, basit bir materyalin yaratıcılığa etkisene dikkatleri çekerek;  

A1: “CD, DVD, tepegöz, projeksiyon, bilgisayar kullanımı sürekli ve amaç edinilirse olumlu 

öğrenmelere ket vurabilir. Kullanılan materyalin yaratıcılığa etkisi olmalıdır.” şeklinde görüş 

belirtmiştir.   

A5 kolay temin edilen türden bir materyalin kalıcı öğrenmeye etkisine dikkat çekmiştir.  

Buna göre A5: “ Üst düzey bir teknoloji ürünü olması zorunlu değildir. Çünkü kolay temin 

edilmeli, ucuz olmalı ve hepsinden önemlisi ortamda bulunan bireylerin birlikte oluşturacağı 

eğitim aracının öğrenmeyi daha kalıcı kılacağı unutulmamalıdır.”  

A6: “…öğrencilerin öğretmenlerle birlikte hazırlayacakları materyallerin daha faydalı olacağını 

düşünüyorum. Materyal hazırlanırken aynı zamanda materyalin kullanıldığı konular da öğrenilmiş 

olacaktır.”  

A9, materyalin günlük yaşamla ilişkisinin önemine vurgu yaparak;  

A9: “Üst düzey bir teknoloji ürünü olması gerekmez. Çünkü önemli olan dersin veya konunun 

amacına karşılık verebilmesidir. Üstelik basit materyaller çocukların daha kolay algılamasına ve 

hayatla ilişkilendirme işlevini yerine getirmesine yardımcı olur.” şeklinde ifadelere yer vermiştir.  

A12: “ Öğretim ortamında kullanılan materyalin üst düzey teknoloji ürünü olması şartı yoktur. 

Basit ve doğadan alınmış bir materyal de kullanılabilir.” 

Materyal kullanımında öğrenci seviyesine uygunluğun önemine değinen A14’e göre;   

 

A14: “ Materyaller bireyin veya paydaşların özel yetenek, ilgi ve yetilerinin ortaya çıkmasını 

sağlayacak düzeyde olmalı. O da öğrencilerin düzeyindeki materyallerin kullanılması ile mümkün 

olabilir.” 

Üst düzey teknoloji ürünü bir materyalin zorunlu olmadığını belirten A17 ise basit bir materyalin 

farklı bir yönüne dikkatleri çekerek şunları ifade etmiştir; 
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A17: “ Zorunlu değildir. Çünkü gerçekleştirmeye çalıştığımız öğrenme çok basit ve ilkel bir 

materyalle bile üst seviyede öğrenme kalitesine ulaşmamıza olanak verebilir.” 

A20: “ Hayır üst düzey teknoloji ürünü materyal hiç de gerekli değildir. Kibrit kutusu, karton, 

çevremizdeki basit araç-gereçler (leğen, plastik bardak, hortum) bile gerektiğinde en uygun araç 

olabilir. Önemli olan bunları kullanmaya meyilli olmak, bunları istemek.”  

Araştırmada ikinci soru için düşük bir oranda da olsa teknolojinin zorunluluk olduğunu 

belirtenler olmuştur. Örneğin A3 üst düzey teknoloji ürünü bir materyalin daha fazla duyuya hitap 

eden bir yapıya sahip olduğu iddia ederek ilginç bir görüş ortaya koymuştur.  

A3: “ Kullanılacak materyalin üst düzey bir teknoloji ürünü elbette ki zorunluluktur. Çünkü görsel 

olması, diğer duyulara hitap etmesi öğrenmeyi kolaylaştıracaktır. Öğrencilerin yaparak yaşayarak 

öğrenmelerine yardımcı olacaktır.” Bireyin birebir somut olarak basitçe materyal ile beş duyuyu daha 

fazla kullanma olanağı olduğu düşünüldüğünde bu iddia oldukça düşündürücüdür. Teknolojinin 

zorunluluk olduğuna inanan A4: “ Evet zorunluluktur. Çünkü teknolojiye uymayan materyalin kalıcı ve 

verimli olması her zaman mümkün olmayabilir.” şeklindeki ifadeleri ile teknolojik bir materyal ile daha 

basitçe bir materyal kıyaslandığında, kalıcılık (tekrar kullanım) ve verimliliği yeni bir tartışma konusu 

yapmıştır. Benzer bir biçimde A21: “Evet. Çünkü daha çok defa kullanılabilmeli, doğrudan sonuca 

ulaşmasına yardımcı olmalı.” Bu aynı zamanda basitçe bir materyalin kolay anlaşılabilirliği üzerinden 

öğrenmelere getireceği katkılar ya da iş yükünden kurtulmak anlamında tekrar kullanım arasındaki bir 

tercihi de gündeme getirmektedir. Öğrenme ortamında beş duyu ile aktif bir biçimde basitçe bir 

materyalle uğraşı içerisinde çok boyutlu yaşantı durumları oluşturan bir birey için kazanacağı olumlu 

gelişimler hesaba katıldığında, bir materyalin tekrar tekrar kullanılma özelliğinin peşine düşmek 

anlamlı mıdır?   

 Yeni kuşakların yetişmesinde teknolojinin önemli olduğunu savunan A28: “ Evet. Çağımız 

ilerleme çağıdır. Derslerin işlenişinde üst düzey teknoloji ürünü materyallerin kullanılması, yeni kuşakların 

yetiştirilmesi için gereklidir.” şeklinde iddialar ortaya koymuştur. Benzer fikirde olan A32 ve A34 

şunları söylemiştir;  

A32: “Eğitim ortamında kullanılan materyal üst düzey teknolojiye uygun olması gerekliliktir. 

Çünkü birçok alanda bu teknoloji kullanılmaktadır. İhtiyaçlara cevap vermeyen teknoloji 

çalışmaların aksamasına neden olmaktadır.”  

A34: “ Evet. Çünkü gerçek hayatta, özellikle özel sektörde üst seviyede teknoloji kullanılmaktadır. 

Eski teknoloji kullanılırsa uyum problemi ortaya çıkmaktadır.” 

Tablo 4’te üçüncü soruya ait cevaplara ait ifadelerden oluşan kategoriler ve frekans 

dağılımlarına yer verilmiştir. Burada ilköğretim müfettişlerinin kişisel tercihlerini sorgulayan üçüncü 

soruda “fen ve teknoloji dersine ait bir öğrenme ortamında genelde hangi materyalleri tercih 
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ederdiniz? Bu anlamda çok teknolojik olanlar mı, yoksa çok daha basit malzemeden yapılmış 

materyaller mi ilginizi çeker? Neden?” şeklinde bir soru yöneltilmişti. 

Tablo 4. Üçüncü Soru İçin Ön Plana Çıkan İfadelere Ait Kategori ve Frekans Dağılımları 

 Ön plana çıkan kategoriler F % 

1 Fen ve teknoloji dersinde basit materyaller kullanılmalı 18 60 

2 Fen ve teknoloji dersinde basit materyallerin yanında aynı zamanda 

teknolojik olanlar da kullanılmalı 

12 40 

3 Fen ve teknoloji dersinde sadece üst düzey teknoloji ürünü materyaller 

kullanılmalı  

- - 

N=30 

Tablo 4 incelendiğinde fen ve teknoloji dersinde tercih ettikleri materyaller konusunda oranlar 

birbirine yakın olmakla birlikte basit materyallerin daha çok işlevsel olacağını düşünenlerin oranı 

[N=30, f=18, %60] daha fazla olmuştur. Buna yakın bir oran olarak ise materyallerin hem basit hem 

de teknolojik olmasının gerekliliğini ifade edenler [N=30, f=12, %40] olmuştur. Burada dikkat çeken 

bir nokta araştırmaya katılanların bir önceki soruda materyalin mutlaka üst düzey teknolojili olması 

gerektiğini ifade edenlerin [N=30, f=8, %24] de daha ılıman bir ifade biçimini benimseyerek, öğrenme 

ortamında basit materyallerin de mutlak suretle yer almasının gerekliğini vurgulamaları olmuştur. 

Zira, bu soru için hiçbir katılımcı salt teknolojik materyale yönelmemiştir. Yani bir başka deyişle bu 

kategoride yer alan müfettişlere göre fen ve teknoloji dersinde basit materyaller de yer almalıdır.    

 * Fen ve teknoloji derslerinde mutlak suretle basit materyaller yer almalı 

Basit materyallerin öğrenme ortamında mutlak suretle yer almasının büyük bir yararı olacağı 

görüşünde birleşen ilköğretim müfettişlerinin oranı azımsanmayacak derecededir. Bu oran içerisinde 

üst dizey teknolojili materyallerden çok basit materyallerin büyük önemi olduğunu söyleyenler dikkate 

değer [N=30, f=18, %60] sayıdadır. Müfettişlerden A30 basitçe bir materyalin bazı özelliklerine 

çevreye de vurgu yaparak şunları söylemiştir:  

A30: “ Çok teknolojik olandan ziyade, geri dönüşümlü, atık malzemeden yapılabilmesidir. Kolay temin 

edilebilir, çevre kirliliğine neden olmaz. Ekonomik olur.” Üst düzey teknoloji ürünü materyallerin hazır 

hale gelmesinde çevreye getireceği kimi olumsuz etkileri de düşünüldüğünde, daha doğal ve daha 

basitçe materyallerin kullanımına yönelmek bu iki tercih arasında öğrenmeye getireceği katkının 

dışında bir başka boyutta günümüz dünyası için yeni bir tartışmanın başlangıcı olabilir.    

A25: “ Daha basit malzemelerden yapılmış olanları tercih ederdim. Bu malzemeler öğrencinin bildiği ve tanıdığı 

malzemeler olup, öğrencinin ilgisini çekeceğini ve düşünce dünyasını geliştireceğini zannediyorum.” şeklindeki 

ifadeleriyle öğrenci ilgisinin günlük yaşmada sıklıkla karşılaşılan ve bireye bir kısım deneyimler 



II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi  481  
 

II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongre Kitabı 

yaşatmış materyallerin zihinsel faaliyetleri harekete geçirmede önemli bir yere sahip olacağına dikkat 

çekmektedir. A20 konu ile ilgili farklı bir yönde görüşler ortaya koyarak şunları söylemiştir:  

A20: “ Bence materyalin amaca hizmet etmesi, bazen çok teknolojik aracın kendisi cazip geleceği için, aracın 

kendisi konudan ilginç geleceği için öz kaybolabilir. 2. bölümde önerilenler daha da uygun olabilir.” 
Katılımcının ikinci bölümde önerdikleri hatırlandığında [ Kibrit kutusu, karton, çevremizdeki basit araç-

gereçler, leğen, plastik bardak (hortum bile gerektiğinde en uygun araç olabilir). Önemli olan bunları kullanmaya 

meyilli olmak, bunları istemek.] şeklindeydi. A20 aslında üst düzey teknolojili bir materyalin amaca 

hizmet etmenin dışına çıkabileceğini vurgulamakla ilginç bir noktanın altını çizmektedir. Benzer 

biçimde A16 fen dersleri için çok teknolojik materyaller yerine daha basit materyalleri tercihinin 

nedenlerini şu cümlelerle açıklamaktadır: A16: “ Çok teknolojik materyallerden ziyade daha basit 

malzemelerden yapılmış materyaller ilgimi çeker. Neden; karmaşık materyaller öğrenci için çok zor bir şeymiş 

gibi görüneceğinden dolayı.” A16 bu ifadeleri ile bir bakıma üst düzey teknolojili materyallerin 

öğrencide algılama güçlüğü yaratacağı, bu karmaşanın yine öğrenci üzerinde olumsuz bir etki 

bırakacağını ifade etmektedir. Bu ifadeler basit malzemelerin karmaşıklıktan arınık yapısı göz önüne 

alındığında üzerinde hassasiyetle durulması gereken bir durumdur. A15’in tercihi de basitlikten 

yanadır. Buna göre: A15: “…basit, sınıf seviyesine uygun malzemelerden yapılmış olmalıdır. Öğrencilerin 

ilgisini çekmelidir.” şeklindeki ifadeleriyle katılımcılardan ilk kez ciddi bir biçimde sınıfın seviyesisin 

de materyal tercihinde çok önemli bir yerinin olduğunu vurgulamaktadır. A13 fen derslerinde ilgisini 

çeken materyal özelliği olarak yine karmaşık olmayan materyalin önemini belirten cümlelerinde 

şunları kullanmıştır;  

A13 : “ Basit malzemelerden yapılmış olanlar ilgimi çeker. Öğretim açısından karmaşık değildir, daha 

anlaşılabilirdir.”  

A8 bireyin ortaya koyduğu “yapıt” ya da “eser”in yine birey için çok anlamlı olabileceği gibi 

konu ile ilgili çok ilginç ve birçok kişi tarafından da rahatlıkla kabul göreceği bir noktaya değinmiştir. 

Nitekim A8: “ Öğrenciye ne kazandırılmak isteniyorsa bununla ilgili basit malzemelerden yapılmış araçlar 

kullanılmalı. Çünkü o araçlar çocuğun yapıtıdır.” şeklindeki sözleri bireyin hele de öğrenme ortamında 

ortaya koyacağı bir eserin onların yaşantı durumları için ne kadar tatminkâr ve anlamlı olduğunu bir 

kez daha hatırlatıcı olmuştur. A1 daha da somutlaştırarak: A1: “Basit, kullanımı kolay materyaller daha 

amaca uygundur. Örneğin; Çocuğun mendili geometrik şekilleri anlamada daha kolay ve anlaşılır 

kılınmaktadır.”  şeklinde ifadelere yer vermiştir. Burada A1 aslında bir konu ya da kavramın 

anlaşılmasında en sade ve anlaşılır olanın tercih edilmesinin yararına dikkat çekmiştir. Esasında 

bireyin zihninde bir kavramın açık, net ve doğrudan bir biçimde yapılandırılmasının önemli olduğu 

düşünüldüğünde, basitçe bir materyalin yeri ve bu anlamda yapabildiklerinin önemi daha da iyi 

anlaşılabilir.    
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 Fen derslerinde bir materyalin basit olmasının yanında teknolojik olmasının da göz ardı 

edilemeyeceğini söyleyenler de olmuştur. Bunlardan A4 özetle ve rasyonel bir hiyerarşiyi de göz 

önünde bulundurarak şunları söylemiştir:  A4: “ Sıralamaya koyarsak, öncelikle basit teknoloji materyali 

olmalı. Gerektiğinde sade doğa yapımı olanlar kullanılmalı. Eğitim düzeyi yükseldikçe verilecek öğretim 

konularına daha iyi hizmet edecek üst düzey teknoloji materyalleri de kullanılmalıdır.” Aslında A4’ün 

açıklamalarının bir öğrenme ortamında yer verilmesi düşünülen materyalin kullanımı ile ilgili olarak 

bu araştırma ve birçok kişi için yeterince ve arzulanan düzeyde rasyonel olduğu söylenebilir.      

Tablo 5’te üçüncü soruya ait cevaplara ait ifadelerden oluşan kategoriler ve frekans 

dağılımlarına yer verilmiştir. Burada ilköğretim müfettişlerinin kişisel tercihlerini sorgulayan üçüncü 

soruda “Okullara gittiğinizde fen ve teknoloji derslerinde hangi materyallerin varlığı sizi mutlu eder? 

Çok teknolojik olanların mı, yoksa çok daha basit malzemeden yapılmış olanların mı? 

Neden?”şeklinde bir soru yöneltilmişti. 

Tablo 5. Dördüncü Soru İçin Ön Plana Çıkan İfadelere Ait Kategori ve Frekans Dağılımları 

 Ön plana çıkan kategoriler F % 

1 Fen ve teknoloji dersinde basit materyaller kullanılması ilgimi çeker 19 60 

2 Fen ve teknoloji dersinde basit materyallerin yanında aynı zamanda 

teknolojiden de yararlanılması ilgimi çeker 

10 31 

3 Fen ve teknoloji dersinde sadece üst düzey teknoloji ürünü 

materyallerin varlığı ilgimi çeker  

3 9 

N=32 

Tablo 5 incelendiğinde müfettişlerin okullara gittiklerinde fen derslerinde basitçe materyallere 

olan ilgilerinin daha fazla olduğu görülmektedir [N=32, f=19, %60]. Materyallerin basit olanlarının 

yanında teknolojik olanlara da yer verilmesini ilgi çekici bulanların oranları daha azdır [N=30, f=10, 

%31]. Sadece üst düzey teknolojili materyallerin bulunması tercih edildiğinde ise bu oran daha fazla 

azalmıştır [N=30, f=3, %9]. Müfettişlerden bazılarının bu soru için verdikleri yanıtlardan bazılarına 

aşağıda yer verilmiştir. Yalnızca basit materyallerin varlığından memnuniyet duyduklarını ifade eden 

müfettişlerden bazılarına göre,  

A6: “Çok daha basit olanların. Çünkü çok basit olarak hazırlanan materyaller çoğunlukla 

oradaki kişilerin kendi ürünleridir”.  

A9: Daha basit materyallerin, öğretmen-öğrenci işbirliği ile yapılmış ve kullanılıyor olması 

sevindiricidir. Çünkü durumsallık gözetilerek, çevre olanaklarına göre çalışıldığını gösterir”. 
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A14: “Daha basit malzemelerden yapılmış olanlar çevrenin ekonomik, sosyal gelişimini ve 

özel yeteneklerin ortaya çıkmasını sağlamaktadır. İlgili hedef ve kazanımların uygulanabilir 

durumlara ulaşmasını sağlayıp, gerçek yaşantıların yaşatılmasında etkin olduğu içindir.” 

A30: “Öğrencilerin kendi yaşantılarından, çevre imkânlarından, ucuz kolay kullanılabilir, 

basit malzemelerden yapılması onları mutlu ettiği kadar bizi de mutlu eder”. 

A29: “Çok basit olanlar bizi mutlu eder. “Öğrenciye görelilik ilkesi” ne göre”. 

A25: “Daha çok basit malzemelerden yapılmış olanlar beni mutlu eder. Çünkü bu malzemeler 

öğrenciler tarafından temin edilebildiği ve onların getirdiği malzemelerin öğretimde 

kullanılması öğrencinin daha fazla ilgisini çektiği gibi, ekonomiklik ilkesine de uygun hareket 

edilmiş olunur”. 

A16: “Çok Teknolojik olanların onarımı da, bakımı da pahalı olduğundan ve hele imkânı 

olmayan okullar için basit malzemelerden yapılmış olanlar beni daha çok mutlu eder”.    

 

Her iki tipte materyalin varlığını destekleyen müfettişlerden bazıları;  

A1: “Daha malzemelerden yapılmış olanların uygulamaya konulması daha ilginç geliyor. 

Çok teknolojik olanlar ise farklılık yaratmışsa ilginç olabilmektedir”.  

A8: “ Okullarda öğrencilerin yaptığı ve öğretmenlerin geliştirdiği basit araçlar önemlidir. 

Bu teknolojik araçların kullanılmaması anlamını taşımaz.” 

A10: “Kullanışlılığı etkili olan her iki tür materyalde beni sevindirir. Çok teknolojik 

materyaller üst düzey kazanım ve becerilere hizmet ettiği gibi alt düzey kazanım ve 

becerilere de hizmet eder. Basit materyaller de kullanım rahatlığı olan ekonomik ve yaparak 

yaşayarak öğrenmeye ve uygulamaya müsait olması kazanım ve becerileri kuvvetli kılar”. 

 

Fen ve teknoloji dersinde sadece üst düzey materyal olmasının ilgi çekici olduğunu 

savunanlardan A4: “ Çok teknolojik olanların bulunması beni mutlu eder. Derslerin daha iyi 

öğrenileceğini düşündüğüm için”.  

SONUÇ, TARTIŞMA ve ÖNERİLER 

Araştırmada ilköğretim müfettişlerine yöneltilen “Size göre öğretim ortamındaki bir materyal 

nasıl özelliklere sahip olmalıdır?” şeklindeki birinci soru için müfettişler materyalin öncelikli olarak 

kullanışlı olması gerektiğini belirtmişlerdir. Sonrasında ise materyalin ekonomik olması, öğrenci 

seviyesine uygunluğu, materyalin basit olması gerektiği bu bağlamda karmaşık bir yapıda olmaması 

gerektiğinin önemli olduğuna dikkatleri çekmişlerdir. Ayrıca ön plana çıkan bir diğer durum ise 
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materyalin kolay temin edilmesi gerektiğidir. İlköğretim müfettişlerinin belirlediği bu özelliklerin 

basit materyalleri işaret ettiği söylenebilir. Bir başka deyişle günlük yaşamın içerisinden daha basitçe, 

kolay temin edilebilir ve kolay anlaşılabilir materyaller tercih konusu olmuştur.  

 Müfettişlere yöneltilen “Size göre öğretim ortamında kullanılan bir materyalin üst düzey bir 

teknoloji ürünü olması bir zorunluluk mudur? Neden?” şeklindeki ikinci soruda genel olarak 

müfettişler % 53 gibi önemli bir oranda materyalin üst düzey teknoloji ürünü olmasının gerekli 

olmadığını belirtmişlerdir [N=34, f=18, %53] . Materyalin mutlaka üst düzey teknolojili olması 

gerektiğini söyleyenler ise [N=34, f=8, %24] bu orana göre oldukça düşüktür. Bu sonuçlara göre 

müfettişlerin genel olarak basit materyallerin de öğrenme ortamında işlevsel olduğuna, teknolojinin 

zorunluluk olmadığına vurgu yaptıkları söylenebilir.  

 Üçüncü soru olan “Fen ve teknoloji derslerinde genelde hangi materyallerin olmasını tercih 

ederdiniz? Bu anlamda çok teknolojik olanlar mı, yoksa çok daha basit malzemelerden yapılmış 

materyaller mi ilginizi çeker? Neden?” şeklindeki soruda müfettişlerin çoğunlukla [N=30, f=18, %60] 

basit materyalleri tercih etmişlerdir. Fen ve teknoloji derslerinin temel yapısı düşünüldüğünde günlük 

yaşamın içerisinden daha basitçe materyallerin kullanılması anlamlı görülebilir. Müfettişlerin bir kısmı 

ise [N=30, f=12, %40] bu materyallerin fen ve teknoloji derslerinde teknoloji ile desteklenmesini 

önermektedirler. Teknolojinin yeri geldikçe fen ve teknoloji derslerinde kullanılması daha basitçe 

materyaller ile kurulan temelin sağlamlaşmasına katkı getireceği düşünülebilir. 

 Dördüncü soru olarak yöneltilen“Okullara gittiğinizde fen ve teknoloji derslerinde hangi 

materyallerin varlığı sizi mutlu eder? Çok teknolojik olanların mı, yoksa çok daha basit malzemeden 

yapılmış olanların mı? Neden?” şeklindeki soruda müfettişlerin eğilimi daha çok basit materyaller 

üzerine olmuştur.      

Araştırma sonuçları genel olarak incelendiğinde ilköğretim müfettişlerinin eğiliminin 

çoğunlukla basit materyallerden yana olduğu görülmektedir. Fen ve Teknoloji Eğitimi derslerinde 

materyaller görselliği sağlamak, soyut konu ve kavramları daha somut hale getirmede önemli bir yer 

tutar. Ancak herhangi bir konunun öğretiminde ilkin kullanılan materyalin basitliği bu noktada 

oldukça önemli olmalıdır. Bu aynı zamanda müfredat programlarının içerik öğretiminde benimsediği 

basitten karmaşığa, soyuttan somuta temel ilkesiyle de çelişmemektedir (Fen ve Teknoloji Programı, 

2005). Yani bir başka deyişle sınıfta kullanılan materyaller de bireyin gelişim ve duyuşsal özellikleri 

dikkate alınarak bu ilkeyle tam bir uyum içinde olmalıdır. Son yıllarda teknoloji çılgınlığının öğrenme 

ortamlarındaki tezahürü, bireyin basit materyaller ile beş duyuyu kullanarak deneyim yaşayabileceği 

ortamlarını kısıtladığı düşünülebilir. Acaba her şeyi teknolojiye taşıma arzusu doğru bir yaklaşım 

mıdır? Beş duyuyu kullanarak, bizzat yaparak yaşayarak, iletişim ve etkileşimin üst düzeyde yaşandığı 

bir öğrenme ortamından bireyin izole edilmesi ne kadar doğrudur? Kimi zaman, fen ve teknoloji 

eğitimi dersinde bir öğrenci basit bir yoğurt kabının bir ölçüm aracı olarak kullanılabileceğinin bile 
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çoğunlukla farkında olamamaktadır. Bireyin bir ölçüm ya da tartım işinde basitçe bir materyal 

kullanmak yerine, bu ölçme işini sanal bir ortama taşıyarak bir bilgisayarda deneyimlemesi gelişimsel 

açıdan riskler içermez mi? Öğrencinin arkadaşlarıyla tartışarak ve deneyerek günlük yaşamlarındaki 

pek çok şeyin aslında bir ölçüm aracı olabileceği algısı üzerinden geliştireceği yaşantı zenginliği 

gelişimsel açıdan çok anlam ifade edebilir. Birey genel olarak günlük yaşamında karşılaştığı basit bir 

materyalin farklı anlamlarını düşünmekte güçlük çekebilmektedir. Bu durum günlük yaşantı ile 

öğrenme ortamları arasındaki bütüncül ilişkinin sağlanmasında ve bilginin zihinde anlamlı hale 

gelmesinde incelenmesi gereken önemli bir durumdur. Bireyin beş duyusunu kullanarak, günlük 

yaşamın tam da içerisinde gelen üç boyutlu bir materyal ile oluşturacağı yaşantı durumlarının olumlu 

getirileri sorgulanmalıdır. Buna karşın üst düzey teknoloji ürünü materyallere yönelim ile bireyin basit 

materyallerin dünyasından koparılmasının ne kadar doğru olduğu tartışılmalıdır. Araştırma sonuçları 

dikkate alındığında eğilimin genel olarak basit materyallerden yana olduğu görülmektedir. Aynı 

zaman da basit materyallerin fen ve teknoloji dersleri için zaman zaman teknolojik materyallerle 

desteklenmesi rasyonel bir yaklaşım olabilir. Ancak her şeyi teknolojiye endekslemek öğrencilerin 

olay ya da olguları anlamlandırmasında ve günlük yaşamla ilişkilendirmesinde sorunlara yol açabilir. 

Bu araştırma sonuçlarına göre şunlar önerilebilir; Fen ve teknoloji derslerinde, 

• Daha çok öğrencinin beş duyuyu kullanabileceği, günlük yaşamın içerisinden ve 

nispeten basitçe materyallere yer verilmelidir, 

• Materyal olarak mümkün olduğunca gerçek modeller kullanılmalıdır, 

• Gerçek modeller dışında, soyut konuların somutlaştırılmasında modellere yer 

verilmeli ve öğrencilerin modeller oluşturması sağlanmalıdır, 

• Teknoloji ürünü materyaller (Projeksiyon, bilgisayar vb. gibi) daha çok öğrenilenleri 

pekiştirmede ve desteklemede kullanılmalıdır.    
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 ÖZET 

Çalışmanın amacı, analoji destekli öğretimin öğrencilerin maddenin hal değişimi esnasında 

mikroskobik düzeyde meydana gelen değişimleri anlamalarına etkisini belirlemektir. Çalışmada yarı 

deneysel yöntem kullanılmıştır. Deney ve kontrol grubu olarak saptanan iki farklı sınıfın her birinden 

40 olmak üzere, toplam 80 altıncı sınıf öğrencisi çalışmaya katılmıştır. Çalışmada, veri toplamak 

amacıyla literatürden alınan iki bölümden oluşan bir test kullanılmıştır (Kenan, 2005). Testin birinci 

bölümünde maddenin hallerinin mikroskobik ve makroskobik özellikleri ile ilgili yargıların öğrenciler 

tarafından doğru ya da yanlış olduğunun tespit edilmesi istenmiştir. Testin ikinci bölümü ise hal 

değişimi esnasında taneciklerin özellikleriyle ilgili verilen yargıların “Artar”, “Azalır” ya da 

“Değişmez” kelimelerinden biriyle tamamlandığı kısa cevaplı sorulardan oluşmaktadır. Test her iki 

gruptaki öğrencilere uygulamadan önce ön-test, uygulamalar gerçekleştirildikten sonra ise son test 

olarak uygulanmıştır. Deney grubu öğrencilerine hal değişimi sırasında gerçekleşen mikroskobik 

değişimler ile ilgili analoji sunularak bununla ilgili sınıf içi tartışmalar yaptırılmış, kontrol grubundaki 

öğrencilere ise geleneksel öğretim yapılmıştır. Elde edilen veriler, ön testte gruplar arasında farklılık 

olmadığını, son testte ise deney grubu lehine anlamlı bir farklılık olduğunu göstermektedir. 

Çalışmanın sonuçları, deney grubunun kontrol grubuna göre anlama seviyesinin daha yüksek 

olduğunu göstermiştir. Ayrıca sahip olunan yanılgıları gidermede deney grubu öğrencilerinin daha 

başarılı olduğu da belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Fen Eğitimi, Hal Değişimi, Maddenin Tanecikli Yapısı, Analoji, Anlama 

Düzeyleri, Kavram Yanılgıları. 
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ABSTRACT 

The aim of this study is to determine the effect of analogy-assisted teaching on students’ 

understanding of the microscopic level changes during the phase changes of the matter. A quasi-

experimental design was used in the study. Eighty sixth level students participated in the study, and 

both experimental and control group consisted of fourth students. A two-part test taken from the 

literature was used to collect data in the study (Kenan, 2005). In the first part of the test, students were 

asked to mark the judgments given them related to microscopic and macroscopic properties of states 

of matter as true or false. In the second part of the test, some properties were given to students and 

they were asked for mark one among three alternative which were increase, decrease and constant. The 

test was implemented to both group students as pre-test, and after the experimentation, the same test 

was used for post-test for two groups. In experimental group, an analogy activity related to 

microscopic changes occurring during the phase changes was presented to students and in-class 

discussion was made related to activity. Students in the control group were taught with traditional 

instruction. The data show that while there was no significant difference between the groups in pre-

test, a significant difference was found between the groups in favor of experimental group in post-test. 

The results indicated that the performance of experimental group students was greater than the control 

group ones. And also, experimental group students were more successful than the control group ones 

in remedying the alternative conceptions. 

Key Words: Science Education, Phase Changes, Particulate Nature of Matter, Analogy, 

Understanding Level, Alternative Conceptions 

1. GİRİŞ 

 

Maddenin tanecikli yapısı kavramı günlük hayattan pek çok olayın açıklanmasında kullanılan 

mikroskobik ve soyut özellikte bir kavramdır. Fen bilimlerinin ve kimyanın en temel kavramlarından 

birisi olan bu kavramın etkin bir şekilde anlaşılması kimyadaki diğer pek çok kavramın anlaşılmasında 

da önemli bir yer tutmaktadır (de Vos &Verdonk, 1996; Haidar & Abraham, 1991; Lee ve diğ., 1993; 

Nakhleh, 1992).  

Posner ve diğ. (1982) kavram yanılgılarının giderilmesi için modern bilim felsefesine uygun bir 

öğretim yaklaşımı geliştirmişlerdir. Bu yaklaşıma göre öğrencilerin kavram yanılgılarının 

giderilebilmesi için; kavramlar anlaşılır ve akla yatkın şekilde öğrencilere verilmesi gerekmektedir. 

Öğrencilerin kavram yanılgılarının giderilmesi ve onlarda kavramsal değişim meydana getirilebilmesi 

için analojilerin (Orgill & Bodner, 2004; Taylor & Coll, 1997; Tsai, 1999) kullanılabileceği literatürde 

ifade edilmektedir. Ayrıca analojilerin soyut kavramların modellenmesinde ve somutlaştırılarak 

gösterilmesinde oldukça yardımcı ve etkili olduğu, öğrencilerin başarısını arttırdığı ve kimyanın 
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kavramsal düzeyde anlaşılmasını sağladığı ifade edilmektedir (Taylor & Coll, 1997; Tien, Teichert & 

Rickey, 2007).   

Literatürde çeşitli seviyelerdeki öğrencilerin maddelerin katı, sıvı ve gaz hallerinin tanecikli 

yapılarıyla ilgili olarak çeşitli yanılgılara sahip oldukları görülmektedir. Genel olarak ilköğretimin 

farklı seviyelerindeki öğrencilerin maddelerin ısıtma, soğutma, hal değişimi ve maddelerin 

sıkıştırılması sırasında taneciklerinin büyüklüğü, tanecikler arası mesafe, taneciklerin sayısı ve 

taneciklerin hızları gibi mikroskobik özelliklerindeki değişikliklerle ilgili olarak bilgi eksikliklerine ve 

çeşitli yanılgılara sahip oldukları belirlenmiştir (Boz & Boz, 2008; de Vos & Verdonk, 1996; Griffiths 

& Preston, 1992; Özmen & Kenan, 2007; Tsai, 1999; Harrison & Treagust, 2002).  

Öğrencilerin maddelerin mikroskobik özelliklerindeki değişimleri gözlemleyememeleri 

maddenin halleri, ısıtma ve soğutma sonucu meydana gelen hal değişimleri kavramlarını iyi 

anlayamamalarına neden olmaktadır. Bu nedenle, bu çalışmada öğrencilere hal değişimi esnasında 

mikroskobik düzeyde meydana gelen değişimler her bir öğrencinin rol aldığı bir analoji etkinliği 

yardımıyla kavratılmaya çalışılmış ve bu öğretimin etkililiği araştırılmıştır. 

2. YÖNTEM 

Bu çalışmada yarı deneysel yöntem kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini, deney ve kontrol 

grubu olarak saptanan iki farklı sınıfın her birinden 40 olmak üzere, toplam 80 altıncı sınıf öğrencisi 

oluşturmaktadır. Çalışmada, öğrencilerin maddenin tanecikli yapısı ile ilgili anlama düzeylerinin ve 

yanılgılarının belirlenmesi amacıyla literatürden alınan (Kenan, 2005) iki bölümden oluşan bir test 

kullanılmıştır. Testin birinci bölümünde katı, sıvı ve gaz hal haldeki maddelerin mikroskobik ve 

makroskobik özellikleri ile ilgili verilen 39 yargının öğrenciler tarafından doğru ya da yanlış 

olduğunun tespit edilmesi istenmiştir. İkinci bölüm ise hal değişimi, maddelerin ısıtılması, soğutulması 

ve sıkıştırılması esnasında taneciklerin büyüklüğü, sayısı hızları ve tanecikler arası boşluklarda 

meydana gelen değişimlerle ilgili olarak verilen 36 özelliğin “Artar”, “Azalır” ya da “Değişmez” 

kelimelerinden biriyle tamamlandığı kısa cevaplı sorulardan oluşmaktadır.  Testin tamamına ait 

güvenirlik katsayısı Sperman-Brown formülü ile 0.90 olarak hesaplanmıştır. Ayrıca, test dört fen ve 

teknoloji ve iki kimya öğretmenine incelettirilerek geçerliliği sağlanmaya çalışılmıştır. Uygulamaya 

başlamadan önce deney ve kontrol gruplarının seviyelerini tespit etmek amacıyla hazırlanan test, ön 

test olarak uygulanmıştır. Ön test uygulandıktan bir hafta sonra, deney grubundaki öğrencilerle hal 

değişimi esnasında maddenin tanecikli yapısında meydana gelen değişimlerle ilgili olarak bütün 

öğrencilerin katılımıyla bir analoji etkinliği gerçekleştirilmiş ve sonrasında etkinlik üzerine sınıf içi 

tartışmalar yapılmıştır. Analoji etkinliği hal değişimi esnasında taneciklerin hareketlerinde ve 

tanecikler arası boşluklarda meydana gelen değişimlerle taneciklerin sayısında ve büyüklüğünde 

değişim olmayacağının öğrenciler tarafından kavranması amacıyla yapılmıştır. İlk aşamada öğrenciler 

okul bahçesinde, her birinin maddenin bir taneciğini canlandıracağı belirtilerek, sıkıca dizilmiş ve 



II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi  490  
 

II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongre Kitabı 

oldukları yerde titreşerek maddenin katı halinin tanecikleri canlandırılmış ve katı halde taneciklerin 

yalnızca titreşim hareketi yaptıkları vurgulanmıştır. İkinci aşamada öğrencilere “ısı” yazılı kartlar 

verilmiş ve kartını alan öğrencilerin birbirlerinden uzaklaşmadan birbiri yanından geçerek yavaşça 

dolaşmaları istenmiştir. Böylece ısı alarak katı halden sıvı hale geçen maddenin taneciklerinin yaptığı 

titreşim ve öteleme hareketleri canlandırılmıştır. Son aşamada ise öğrencilere tekrar “ısı” yazılı kartlar 

verilmiş ve okul bahçesinde her yöne doğru serbest olarak koşmaları istenmiştir. Böylece ısı alarak 

sıvı halden gaz hale geçen maddenin taneciklerinin serbest hareketleri canlandırılmıştır. Daha sonra 

öğrencilerin hareketleri hal değişimi esnasındaki taneciklerin hareketlerine benzetilerek sınıf içi 

tartışmalar yapılmıştır. Kontrol grubundaki öğrencilere ise geleneksel öğretim yapılmıştır. Konuların 

öğretiminden sonra aynı test iki grubun başarılarını karşılaştırmak için son test olarak uygulanmıştır 

Öğrencilerin seviyeleri arasında anlamlı bir fark olup olmadığını tespit etmek için doğru cevap 

yüzdeleri karşılaştırılmıştır.  

3. BULGULAR ve TARTIŞMA 

Testin her iki bölümünden elde edilen bulgular ve yapılan tartışmalar aşağıda verilmiştir. 

Öğrencilerin testin birinci bölümüne verdikleri cevapların yüzdeleri Tablo 1 ve Şekil 1’de, testin ikinci 

bölümüne verdikleri cevapların yüzdeleri ise Tablo 2 ve Şekil 2’de verilmiştir.  

Tablo 1. Testin birinci bölümüne verilen cevapların yüzdeleri 

 

YARGILAR 
DENEY (%) KONTROL (%) 

D  Y  F  G  D  Y  F  G  

Katı haldeki maddeler; 

1. Taneciklerden meydana gelir  
97,5 2,5 - - *85 12,5 2,5 - 

2.Tanecikleri arasında boşluk vardır  45,0 50,0 5 - 37,5 57,5 5 - 

3.Tanecikleri hareketlidir  75,0 20,0 5,0 - 45 47,5 5 2,5 

4.Tanecikleri tamamen bağımsız hareket eder  2,5 90,0 5,0 2,5 27,5 67,5 5 - 

5.Tanecikleri düzenli sıralanmıştır  85,0 10,0 - 5,0 87,5 12,5 - - 

6.Belirli bir kütlesi vardır  82,5 7,5 5,0 5,0 85 10 5 - 

7.Belirli bir hacmi vardır  90,0 5,0 - 5,0 77,5 20 2,5 - 

8.Belirli bir şekli vardır  82,5 10,0 - 7,5 82,5 7,5 5 5 

9.Bulundukları kabın şeklini alırlar  10,0 77,5 7,5 5,0 22,5 72,5 5 - 

10.Bulundukları kabı tamamen doldururlar  12,5 70 10,0 7,5 22,5 65 12,5 - 

11.Bulundukları kabın her tarafına basınç uygularlar  25,0 42,5 25,0 7,5 35 50 15 - 

12.Akıcıdırlar  12,5 82,5 - 5,0 10 82,5 2,5 5 

13.Sıkıştırılabilirler  10 80 - 10 10 77,5 87,5 12,5 

Sıvı haldeki maddeler;  

1.Taneciklerden meydana gelir  100 - - - 90 7,5 2,5 - 
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2.Tanecikleri arasında boşluk vardır  82,5 12,5 5,0 - 72,5 27,5 - - 

3.Tanecikleri hareketlidir  92,5 5,0 2,5 - 80 17,5 2,5 - 

4.Tanecikleri tamamen bağımsız hareket eder  35,0 60,0 5,0 - 27,5 67,5 2,5 2,5 

5.Tanecikleri düzenli sıralanmıştır  20,0 72,5 5,0 2,5 25 62,5 12,5 - 

6.Belirli bir kütlesi vardır  60,0 20,0 12,5 7,5 65 27,5 7,5 - 

7.Belirli bir hacmi vardır  55,0 35,0 2,5 7,5 50 40 10 - 

8.Belirli bir şekli vardır  12,5 72,5 10,0 5,0 27,5 65 5 2,5 

9.Bulundukları kabın şeklini alırlar  82,5 12,5 - 5,0 87,5 12,5 - - 

10.Bulundukları kabı tamamen doldururlar  45,0 42,5 7,5 5,0 67,5 25 7,5 - 

11.Bulundukları kabın her tarafına basınç uygularlar  45,0 20,0 30,0 5,0 50 30 20 - 

12.Akıcıdırlar  87,5 7,5 2,5 2,5 87,5 10 2,5 - 

13.Sıkıştırılabilirler  17,5 77,5 - 5,0 27,5 70 2,5 - 

Gaz haldeki maddeler; 

 1.Taneciklerden meydana gelir  90,0 7,5 - 2,5 85 12,5 - 2,5 

2.Tanecikleri arasında boşluk vardır  87,5 2,5 7,5 2,5 87,5 10 2,5 - 

3.Tanecikleri hareketlidir  90,0 2,5 2,5 5,0 90 10 - - 

4.Tanecikleri tamamen bağımsız hareket eder  77,5 15,0 2,5 5,0 80 15 5 - 

5.Tanecikleri düzenli sıralanmıştır  17,5 65,0 2,5 15,0 17,5 80 2,5 - 

6.Belirli bir kütlesi vardır  25,0 55,0 10,0 10,0 30 62,5 7,5 - 

7.Belirli bir hacmi vardır  15,0 70,0 7,5 7,5 32,5 62,5 5 - 

8.Belirli bir şekli vardır  7,5 82,5 5,0 5,0 10 85 2,5 2,5 

9.Bulundukları kabın şeklini alırlar  60,0 30,0 2,5 7,5 57,5 35 5 2,5 

10.Bulundukları kabı tamamen doldururlar  72,5 15,0 7,5 5,0 62,5 27,5 10 - 

11.Bulundukları kabın her tarafına basınç uygularlar  
57,5 15,0 22,5 5,0 52,5 30 17,5 - 

12.Akıcıdırlar  40,0 50,0 5,0 5,0 32,5 62,5 5 - 

13.Sıkıştırılabilirler  75,0 15,0 5,0 5,0 82,5 10 5 2,5 

     D: Doğru Y:Yanlış F:Fikrim yok G: Geçersiz    *: Koyu renkte yazılanlar doğru cevap 

yüzdeleridir. 

 

Testin birinci bölümünden elde edilen bulgular her iki gruptaki öğrencilerin katı, sıvı ve gaz 

haldeki maddelerin kütle, hacim, şekil, akıcılık, sıkıştırılabilirlik gibi makroskobik özelliklerinin 

yanısıra, taneciklerin özellikleri ve hal değişimi, ısınma soğuma ve sıkıştırılma sırasında maddenin 

taneciklerinin düzenlenişi, hareketi, büyüklüğü ve sayısı gibi mikroskobik özellikler ile ilgili de bilgi 

eksikliklerinin bulunduğunu ve yanılgılara sahip olduklarını göstermektedir. Öğrencilerin maddenin 

özellikleri ile ilgili anlama güçlüklerinin ve kavram yanılgılarının bulunduğu sonucu Gabel, Samuel ve 

Hunn (1987), Ayas (1995), de Vos ve Verdonk (1996), Nakhleh ve Samarapungavan (1999) ve 

Valanides (2000) tarafından yapılan çalışmalarda da ortaya konulmuştur. Öğrencilerde rastlanan en 
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belirgin yanılgı, maddelerin makroskobik özelliklerini mikroskobik özelliklerini açıklamak için de 

kullanmaya çalışmalarıdır. Bu durum literatürde de değişik çalışmalarda ifade edilmiştir (Albanese & 

Vicentini, 1997; Griffiths & Preston, 1992; Harrison & Treagust, 2002).  

Öğrenciler tanecikler arası boşluklarla ile ilgili çeşitli yanılgılara sahiptir. Tablo 1’de görüldüğü 

gibi sıvı ve gaz tanecikleri arasında boşlukların bulunmadığını düşünen öğrencilerin sayısının az 

olmasına karşın, hem deney hem de kontrol grubundaki öğrencilerin çoğunluğu (% 50- % 57,5) “katı 

tanecikleri arasında boşluk yoktur” yanılgısına sahiptir. Öğrencilerin maddenin üç hali için tanecikler 

arası uzaklıklar hakkında yanılgılara sahip oldukları literatürde de ifade edilmektedir (Demircioğlu, 

Akdeniz & Demircioğlu, 2004; Özmen & Kenan, 2007; Pereira & Pestana, 1991; Tsai, 1999). Bu 

yanılgının oluşmasında, kitaplarda ve dersin öğretimi sırasında katıların tanecikli yapısı anlatılırken 

katıların tanecikleri arasındaki boşluklarla ilgili “çok az” yerine “yok denecek kadar az” ya da 

“yoktur” gibi ifadelerin kullanılmasının etkili olduğu düşünülmektedir. Bu tür ifadeler öğrencilerin 

katı tanecikler arasında boşlukların olmadığını düşünmelerine yol açmaktadır.  

Öğrenciler katı, sıvı ve gaz taneciklerinin hareketi ile ilgili olarak yanlış anlamalara sahiptir. 

Testin birinci bölümünden elde edilen bulgulara göre (Tablo 1), deney grubu öğrencilerinin anlama 

seviyesi daha yüksek olmakla birlikte, her iki gruptaki öğrencilerin yaklaşık yarısı katı taneciklerinin 

hareketsiz olduğunu düşünmektedir. Bu sonuç, Tsai (1999)’nin aktardığı “Öğrenciler sıvı ya da gaz 

haldeki taneciklerin sabit hareketli oldukları ve katı haldeki taneciklerin ise hareketsiz olduklarına 

inanmaktadırlar” sonucu ile benzerdir. Katı taneciklerinin hareketsiz olduğu yanılgısı katı 

taneciklerinin yapmış olduğu titreşim hareketinin öğrenciler tarafından hareket olarak kabul 

edilmemesinin bir sonucu olabilir. Ayrıca, gerek ders kitaplarında gerekse öğretmenlerin anlatımları 

sırasında çoğu zaman “hareket” kavramı “yer değiştirme” olarak kullanılmakta ve katıların bu 

anlamda hareketsiz oldukları ifade edilmektedir. Bu ifadeler,  öğrencilerin katıların hareketsiz 

olduğunu düşünmelerine yol açmaktadır. Deney grubundaki öğrencilerin yüksek oranda katıların 

hareketli olduklarına inanmalarının, analojide öğrencilerin bulundukları yerde yaptıkları salınımın bir 

hareket olduğunun yeterince vurgulanması ve bu hareketin titreşim olduğunun, katıların titreşim 

hareketi yaptıklarının belirtilmesi sayesinde gerçekleştiğine inanılmaktadır. Analojilerin 

kullanılmasında öğrencilerin kullanılan analoji ve hedef konu arasındaki bağlantıyı görebilmelerinin 

önemli olduğu vurgulanmaktadır (Tenney & Gentner, 1985; Webb, 1985; Gabel & Samuel, 1986). Bu 

bağlamda, çalışmada kullanılan analojinin öğrenciler üzerinde etkili olduğu söylenebilir.  

Bazı öğrenciler taneciklerin sıralanışı ile ilgili yanılgılara sahiptir. Katı taneciklerinin düzenli 

olarak sıralanmadığını düşünen öğrenciler olduğu gibi, sıvı ve gaz taneciklerinin düzenli olarak 

sıralanmış olduğunu düşünen öğrenciler de vardır. Bu yargı için anlama düzeyi maddenin her üç hali 

için de deney grubu öğrencilerinde daha düşük çıkmıştır. Bunun nedeni etkinlik sırasında katı halin 

tanecikleri canlandırılırken öğrencilerin düzenli bir sıraya sokulmaması, karışık olarak durmalarına 

müsaade edilmesi ve diğer aşamalarda da bu durumun vurgulanmaması olabilir. Zira analojilerin 
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planlanması esnasında dikkat edilmezse yeni yanılgılara neden olabileceği de bazı araştırmacılar 

(Webb, 1985; Baker & Lawson, 2001; May, Hammer & Roy, 2006 ) tarafından ifade edilmektedir.  

Testin birinci bölümünde, deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin genel anlamdaki anlama 

düzeyleri karşılaştırıldığında, deney grubu öğrencilerinin başarısının kontrol grubu öğrencilerinden 

daha yüksek olduğu görülmektedir. Bu başarı farkı deney grubunda kullanılan analojiden 

kaynaklanmaktadır. Ancak, testin birinci bölümünün geneli dikkate alındığında, deney grubundaki 

öğrencilerin beklenen düzeyde yüksek bir başarı gösteremedikleri de açıktır. Bazı maddelerde deney 

grubundaki başarı daha yüksek olsa da, pek çok maddeye verilen cevapların birbirine çok yakın 

olduğu da görülmektedir. Bu durum, deney grubunda uygulanan analoji destekli öğretimin öğrenci 

başarısı üzerinde beklenen etkiyi yapamadığı şeklinde yorumlanabilir. Bu durumun en önemli 

nedeninin ise, öğrencilerin daha önceki yıllardan getirdikleri bazı yanılgılardan yeterince 

kurtulamamaları, bir başka ifade ile yapılan öğretimimin öğrenci yanılgılarını gidermede yeterince 

etkili olamaması olduğuna inanılmaktadır. Deney ve kontrol gruplarındaki öğrencilerin testin birinci 

bölümündeki her bir yargıya verdikleri cevapların yüzde dağılımları Şekil 1’de verilmektedir.  
 

 
Şekil 1. Testin birinci bölümüne doğru cevap veren öğrenci yüzdelerinin gösterimi 

 

Testin ikinci bölümünden elde edilen bulgular (Tablo 2), öğrencilerin maddenin hal değişimi, 

maddelerin ısıtılması, soğutulması ve sıkıştırılması sırasında taneciklerin büyüklüğü, sayısı, hızları ve 

tanecikler arası boşluklar ile ilgili olarak her iki grubunda bilgi eksikliklerinin ve kavram 

yanılgılarının olmasına karşın deney grubu öğrencilerin anlama seviyesinin kontrol grubuna nazaran 

daha yüksek olduğunu göstermektedir. Bu durum öğrencilerin her birinin rol aldığı analoji etkinliğinin 

maddenin mikroskobik özelliklerinde meydana gelen değişimlerin anlaşılmasında olumlu etkiye sahip 

olduğunu göstermektedir. Farklı araştırmacılar da yaptıkları çalışmalarda (Gabel & Sherwood, 1980; 

Duit, 1991; Kaptan & Arslan, 2002) analojilerin soyut kavramların anlaşılmasında önemli bir etkiye 

sahip olduğunu ortaya koymuştur. 
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Maddelerin ısıtılması, soğutulması, sıkıştırılması ve hal değişimleri sırasında tanecikleri 

arasındaki mesafelerin değişimi ile ilgili olarak öğrenciler yanılgılara ve anlama güçlüklerine sahiptir. 

Bazı öğrenciler bu olaylar esnasında tanecikler arası uzaklığın değişmeyeceği düşüncesine sahip iken 

bazıları ise tanecikler arası uzaklığın artacağı ya da azalacağı konusunda yanlış anlamalara sahiptir. 

Benzer sonuçlar Osborne ve Cosgrove (1983) ve Valanides (2000) tarafından da ortaya konulmuştur. 

Deney grubu öğrencilerinin tanecikler arası boşluklardaki değişimlerle ilgili anlama seviyeleri her 

durumda kontrol grubundan yüksektir.  Bu durum, özellikle kontrol grubu öğrencilerinin mikroskobik 

düzeyde tanecikler arası mesafelerde gerçekleşen değişmeler hakkında yeterince fikir sahibi 

olmadıklarını ortaya koymaktadır. Ayrıca bazı öğrencilerin hal değişimi ile ilgili kavramları 

karıştırmasının da bu sonuç üzerinde etkisi olabileceği Kenan, Özmen ve Güney (2007) tarafından 

yapılan çalışmada belirtilmektedir.  

Maddelerin sıkıştırılması esnasında tanecikler arası uzaklıklarda meydana gelen değişikliklerle 

ilgili olarak deney grubu öğrencilerinin anlama seviyesi yüksek olsa da, her iki gruptaki öğrenciler 

yanılgılara sahiptir. Öğrenciler katı ve sıvıların sıkıştırılabileceği ve bu sıkıştırılma sonucu tanecikleri 

arasındaki uzaklığın değişeceğine dair yanılgılara sahiptir. Deney grubu öğrencilerinin %47,5’i, 

kontrol grubu öğrencilerinin ise ancak % 25’i katıların sıkıştırılması sonucu tanecikleri arası uzaklığın 

değişmeyeceğini düşünmektedir. Katıların sıkıştırılması ile tanecikler arası mesafenin azalacağı 

yanılgısı, öğrencilerin çevrelerinde sıkça karşılaştıkları sünger, pamuk gibi içerisinde boşluklar 

bulunan katıları düşünmelerinden kaynaklanıyor olabilir. İlginç bir şekilde her iki gruptaki 

öğrencilerin ancak % 22,5’i sıvıların sıkıştırılması sonucu tanecikler arası mesafelerin 

değişmeyeceğini belirtmiştir. Öğrenciler sıvıların tanecikleri arasında boşluklar bulunduğunu bildikleri 

için sıkıştırılmaları sonucu haklı olarak bu boşlukların azalacağını düşünmektedirler. Özellikle deney 

grubunda yanılgının bu kadar yüksek olması aşırı genelleme sonucu analojilerin kavram yanılgılarına 

sebep olabileceğinin bir göstergesidir. Bazı durumlarda öğrencilerin hedeflenen kavramların dışında 

sonuçlar çıkardıkları ve bu bilgilerini doğru gibi diğer alanlara uygulayarak analojilerin kavram 

yanılgılarına neden olduğu literatürde belirtilmektedir (Webb, 1985; Baker & Lawson, 2001; Kaptan 

& Arslan, 2002). 

Deney grubu öğrencilerinin anlama seviyesi daha yüksek olmakla birlikte maddenin ısıtılması, 

soğutulması ve hal değişimi esnasında taneciklerin hareketleri ile ilgili olarak öğrenciler yanılgılara 

sahiptir. Testin ikinci bölümünden elde edilen bulgulara göre, öğrencilerin erime, donma ve 

buharlaşma olayları esnasında taneciklerin hareketi ile ilgili olarak yoğunlaşma olayına göre daha iyi 

anlama gösterdikleri tespit edilmiştir. Bu durumun yoğunlaşma kavramının öğrenciler tarafından 

yeterince anlaşılamamış ve yoğunlaşmanın ne olduğunun zihinlerinde yerleşmemiş olmasından 

kaynaklandığı düşünülmektedir. Öğrencilerin büyük bir çoğunluğu ise katı, sıvı ve gaz haldeki 

maddelerin sıkıştırılması esnasında taneciklerin hızlarının değişeceği yanılgısına sahiptir. Bu yanılgıya 

sahip olan öğrencilerin oranı maddenin gaz hali için en fazladır. İlginç bir şekilde deney grubu 

öğrencilerinin % 70’i kontrol grubu öğrencilerinin de %77,5’i gaz haldeki maddelerin sıkıştırılması 
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sonucu taneciklerin hızlarının artacağını ya da azalacağını belirtmiştir. Bu sonuç analojinin gaz haldeki 

maddelerin sıkıştırılması sonucu taneciklerin hızlarında değişim olup olmayacağının anlaşılması 

üzerine önemli bir etkisinin olmadığını göstermektedir. Harrison ve Treagust (2000) tarafından yapılan 

çalışmada atom konusunun her bir bölümünde kullanılan farklı analojilerin her öğrenci için anlaşılır ve 

işe yarar olmadığı ve analojilerin her öğrenci için algılanabilir olmadığı belirtilmiştir. Yapılan bazı 

araştırmalar (Gick & Holyoak, 1983; Gabel & Samuel, 1986; Stepich & Newby, 1988; Tsai, 1999) 

analojilerin kavramsal anlamaya her zaman yardımcı olmadığını ortaya koymuştur.  
 

Tablo 2. Testin ikinci bölümüne verilen cevapların yüzdeleri 
 

ÖZELLİKLER 

 

DENEY  (%)  KONTROL (%)  

AR  AZ  DĞ  BOŞ AR  AZ  DĞ BOŞ 

1. Katı haldeki maddeler eriyince taneciklerinin büyüklüğü  12,5 5 80 2,5 40 10 50 - 

2. Katı maddeler eriyince taneciklerinin arasındaki boşluklar  75 20 - 5 65 27,5 5 2,5 

3. Katı haldeki maddeler eriyince taneciklerinin hızları  82,5 7,5 7,5 2,5 67,5 25 7,5 - 

4. Katı haldeki maddeler eriyince taneciklerinin sayısı  12,5 5 75 7,5 27,5 7,5 62,5 2,5 

5. Sıvı haldeki maddeler donunca taneciklerinin büyüklüğü  22,5 5 70 2,5 15 37,5 47,5 - 

6. Sıvı maddeler donunca taneciklerinin arasındaki boşluklar  15 75 5 5 20 62,5 10 7,5 

7. Sıvı haldeki maddeler donunca taneciklerinin hızları  7,5 77,5 5 10 22,5 60 15 2,5 

8. Sıvı haldeki maddeler donunca taneciklerinin sayısı  2,5 17,5 75 5 15 27,5 57,5 - 

9. Sıvı haldeki maddeler buharlaşınca taneciklerinin büyüklüğü  12,5 42,5 65 10 25 22,5 52,5 - 

10. Sıvı maddeler buharlaşınca tanecikler arasındaki boşluklar  70 17,5 - 12,5 75 15 5 5 

11. Sıvı haldeki maddeler buharlaşınca taneciklerinin hızları  75 5 7,5 12,5 55 32,5 12,5 - 

12. Sıvı haldeki maddeler buharlaşınca taneciklerinin sayısı  12,5 10 67,5 10 25 17,5 57,5 - 

13. Gaz maddeler yoğunlaşınca taneciklerinin büyüklüğü  12,5 12,5 62,5 12,5 20 32,5 45 2,5 

14. Gaz maddeler yoğunlaşınca tanecikler arasındaki boşluklar  12,5 62,5 15 10 32,5 62,5 2,5 2,5 

15. Gaz haldeki maddeler yoğunlaşınca taneciklerinin hızları  22,5 60 5 12,5 30 55 15 - 

16. Gaz haldeki maddeler yoğunlaşınca taneciklerinin sayısı  12,5 10 65 12,5 20 25 52,5 2,5 

17. Maddeler ısıtıldığında taneciklerinin büyüklüğü  20 7,5 57,5 15 27,5 15 57,5  

18. Maddeler ısıtıldığında taneciklerinin hızları  72,5 12,5 7,5 7,5 60 17,5 17,5 5 

19. Maddeler ısıtıldığında taneciklerinin arasındaki boşluklar  72,5 7,5 10 10 60 22,5 17,5 - 

20. Maddeler ısıtıldığında taneciklerinin sayısı  15 12,5 65 7,5 20 17,5 62,5 - 

21. Maddeler soğutulduğunda taneciklerinin büyüklüğü  12,5 17,5 60 10 12,5 37,5 50 - 

22. Maddeler soğutulduğunda taneciklerinin hızları  15 72,5 5 7,5 25 55 20 - 

23. Maddeler soğutulduğunda tanecikler arasındaki boşluklar  5 77,5 10 7,5 22,5 67,5 10 - 

24.Maddeler soğutulduğunda taneciklerinin sayısı  15 10 67,5 7,5 15 35 45 5 

25. Katı maddeler sıkıştırılınca taneciklerinin büyüklüğü  15 12,5 62,5 10 15 32,5 50 2,5 

26. Katı maddeler sıkıştırılınca tanecikler arasındaki boşluklar  10 30 47,5 12,5 17,5 50 25 7,5 

27. Katı haldeki maddeler sıkıştırılınca taneciklerinin hızları  22,5 25,0 42,5 10 32,5 40 25 2,5 
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28. Katı haldeki maddeler sıkıştırılınca taneciklerinin sayısı  17,5 15,0 60 7,5 7,5 42,5 45 5 

29. Sıvı haldeki maddeler sıkıştırılınca taneciklerin büyüklüğü  17,5 20,0 50,0 12,5 15 30 52,5 2,5 

30. Sıvı maddeler sıkıştırılınca tanecikler arasındaki boşluklar  5,0 57,5 22,5 15 25 42,5 22,5 10 

31. Sıvı haldeki maddeler sıkıştırılınca taneciklerinin hızları  12,5 35,0 35,0 17,5 17,5 60 17,5 5 

32.Sıvı haldeki maddeler sıkıştırılınca taneciklerinin sayısı  7,5 17,5 60,0 15,0 22,5 30 45 2,5 

33. Gaz maddeler sıkıştırılınca taneciklerinin büyüklüğü  15,0 17,5 52,5 15,0 20 42,5 35 2,5 

34. Gaz maddeler sıkıştırılınca tanecikler arasındaki boşluklar  12,5 67,5 2,5 17,5 22,5 60 12,5 5 

35. Gaz haldeki maddeler sıkıştırılınca taneciklerinin hızları  20,0 50,0 7,5 22,5 25 52,5 17,5 5 

36. Gaz haldeki maddeler sıkıştırılınca taneciklerinin sayısı  10,0 22,5 57,5 10,0 7,5 37,5 50 5 

AR: Artar AZ: Azalır D: Değişmez   *: Koyu renkte yazılanlar doğru cevap yüzdeleridir. 

 

Testin ikinci bölümünden elde edilen bulgular, maddelerin taneciklerinin büyüklüğü 

değişmeyeceği ile ilgili olarak öğrencilerin anlama düzeylerinin düşük olduğunu ve yanılgılara sahip 

olduklarını göstermiştir. Deney grubu öğrencilerinin anlama seviyesi kontrol grubuna nazaran daha 

yüksektir. Örneğin deney grubu öğrencilerinin %80’i kontrol grubu öğrencilerinin ise %50’si katı 

taneciklerinin büyüklüğünün değişmeyeceğini belirtmiştir. Bu durum analojinin etkisini ortaya 

koymaktadır. Zira analojide öğrencilerin büyüklüğünde değişme olmaması taneciklerin büyüklüğünde 

değişme olmamasına benzetilmiştir. Yine de bazı öğrenciler maddenin her üç halindeki taneciklerinin 

büyüklüğünün farklı olduğu yanılgısına sahiptir. Bazı öğrenciler gazdan katıya doğru tanecik 

büyüklüğünün artacağını belirtirken bazıları ise katıdan gaza doğru gidildikçe tanecik büyüklüğünün 

artacağını belirtmiştir. Benzer şekilde, öğrencilerin maddenin sıvı ve gaz halindeki taneciklerin katı 

haldekine göre daha küçük olacağına inanma eğiliminde oldukları sonucu Tsai (1999) tarafından 

yapılan çalışmada da ortaya konmuştur. Ayrıca öğrencilerde maddelerin ısıtılması ya da soğutulması 

sırasında taneciklerinin büyüklüğünün değişeceği yanılgısı mevcuttur. Böyle bir yanılgı Ayas (1995), 

Özmen, Ayas ve Coştu (2002) ve Valanides (2000) tarafından yapılan çalışmalarda da ortaya 

çıkarılmıştır.  Bu yanılgıya sahip olan öğrencilerin çoğunluğu, Tablo 2’de görüldüğü gibi, ısıtma 

sırasında taneciklerin büyüklüğünün artacağını, soğutma sırasında ise azalacağını düşünmektedir. 

Ayrıca öğrencilerin ancak yaklaşık yarısı katı, sıvı ve gaz haldeki maddelerin sıkıştırılınca 

taneciklerinin büyüklüğünün değişmeyeceğini düşünmektedir. Bu oran kontrol grubunda maddenin 

gaz hali için %35’tir. Bu yanılgının “sıkıştırılan maddelerin tanecikleri küçüldüğü için hacimleri 

küçülür” düşüncesinden kaynaklanabileceğine inanılmaktadır. Bu sonuç, öğrencilerin mikroskobik 

düzeyde meydana gelen değişmeleri açıklarken maddenin ölçülebilir ve gözlenebilir makroskobik 

özelliklerinden yola çıktıklarını göstermektedir.  

Hal değişimi esnasında maddenin taneciklerinin sayısı ile ilgili elde edilen bulgular deney grubu 

öğrencilerinin anlama seviyesinin daha yüksek olduğunu göstermektedir. Bazı öğrenciler tanecik 

sayısının değişeceği yanılgısına sahiptir. Kenan (2005) tarafından yapılan çalışmada öğrencilerin 

taneciklerin bölüneceği ya da birleşeceğini düşündükleri ortaya konulmuştur. Hal değişimi esnasında 
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taneciklerin sayısının değişeceği yanılgısına sahip olan öğrencilerin çoğunluğu erime ve buharlaşma 

sırasında taneciklerin sayısının artacağını, donma ve yoğunlaşma sırasında ise azalacağını 

düşünmektedir. Kenan, Özmen ve Güney (2007) tarafından yapılan çalışmada bu sonucun tam tersi 

olacak şekilde, öğrencilerin çoğunluğunun erime ve buharlaşma sırasında taneciklerin sayısının 

azalacağını, donma ve yoğunlaşma sırasında ise artacağını düşünmekte oldukları tespit edilmiştir. 

Tanecik sayısının değişeceği yanılgısına sahip öğrencilerin çoğunluğu madde ısıtıldığında tanecik 

sayısının artacağını, soğutulduğunda ise azalacağını düşünmektedir. Kontrol grubunda maddelerin 

sıkıştırılması sonucu tanecik sayısının değişeceğine inanan öğrenci sayısı ısıtma, soğutma ve hal 

değişimine nazaran belirgin bir şekilde yüksektir. Örneğin kontrol grubu öğrencilerinin %42,5’i 

katıların, % 37,5’i de gazların sıkıştırılması sırasında tanecik sayısının azalacağını düşünmektedir. Bu 

oranlar deney grubunda daha düşüktür. Bu da analojilerin etkisini ortaya koymaktadır. Zira analojide 

öğrencilerin sayısında değişme olmaması taneciklerin sayısında değişme olmamasına benzetilmiştir. 

Testin ikinci bölümüne doğru cevap veren her iki gruptaki öğrenci yüzdeleri Şekil 2’de verilmektedir.  

 

Şekil 2. Testin ikinci bölümüne doğru cevap veren öğrenci yüzdelerinin gösterimi 

 

       Şekil 2 incelendiğinde, deney grubu öğrencilerinin genel anlamda daha başarılı oldukları 

görülmektedir. Buna rağmen, başarı beklentilerin altındadır. Öğrenciler ders sunumları esnasında pek 

çok bilgiyi kabullenmiş ve anlamış gibi görülse de, kavramsal olarak hala ön bilgilerini muhafaza 

edebilmektedir. Buradaki durum da, bu düşünceyi doğrular niteliktedir.  

4. SONUÇLAR ve ÖNERİLER 

Çalışmadan elde edilen bulgular, öğrencilerin maddenin tanecikli yapısı ile ilgili olarak bilgi 

eksikliklerinin bulunduğunu ve kavram yanılgılarına sahip olduklarını göstermektedir. Deney grubu 

öğrencilerinin maddelerin ısıtılması, soğutulması, sıkıştırılması ve hal değişimleri sırasında 

taneciklerin sayısı, büyüklüğü, hızları ve tanecikler arası boşluklarla ilgili anlama düzeylerinin kontrol 

grubundakilere göre daha yüksek olduğu çalışmada ortaya çıkarılmıştır. Ancak her iki grup arasında 
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kayda değer derecede önemli bir başarı farkı tespit edilememiştir. Bazı maddelerde ve yargılarda 

deney grubu öğrencileri daha başarılı gözükürken, bu başarının beklentilerin altında kaldığı da 

anlaşılmaktadır. Buna rağmen, deney grubu öğrencilerinin kontrol grubu öğrencilerine göre daha 

başarılı çıkmaları, analojiye dayalı öğretimin geleneksel öğretimden daha etkili olduğunu 

göstermektedir. Farklı çalışmalarda analojilerin soyut kavramların anlaşılmasında önemli bir etkiye 

sahip olduğunu ortaya konmuştur (Duit, 1991; 1998; Kaptan & Arslan, 2002). Bununla birlikte, deney 

grubu öğrencilerinin bir çoğunda bazı yanılgıların hala devam ettiği de görülmektedir. Literatürde 

özellikle anolojilerin kavramsal anlamaya her zaman yardımcı olmadığını (Gabel & Samuel, 1986; 

Gick & Holyoak, 1983; Kaiser, Jonides & Alexander, 1986; Stepich & Newby, 1988; Tsai, 1999) ya 

da öğrenciden öğrenciye de değiştiğini (Harrison & Treagust, 2000) ortaya koyan çalışmalar da 

mevcuttur. Öğrencilerde yanılgıların hala devam ediyor olması, bu çalışmada kullanılan analoji 

etkinliğinin etkisinin öğrenciden öğrenciye değiştiğini ve bazı öğrenciler üzerinde etkili olamadığını 

göstermektedir.   

Elde edilen bulgular incelendiğinde, bazı durumlarda deney grubu öğrencilerinin yanılgılarının 

kontrol grubu öğrencilerinden daha yüksek olduğu da görülmektedir. Bunun nedeninin, öğrencilerin 

analojiden yanlış sonuçlar çıkarmaları olabilir. Nitekim analojilerin yeni kavram yanılgılarına neden 

olabildiği literatürde belirtilmektedir (Webb, 1985; Baker & Lawson, 2001; Kaptan & Arslan, 2002). 

Fen öğretmenlerinin analojileri çok sık kullandıklarını, fakat analojileri kullanırken öncesinde çoğu 

zaman planlama yapmadıklarını, kendiliğinden yani doğaçlama kullandıkları literatürde ifade 

edilmektedir (Clement, 2000). Analojileri etkili bir şekilde kullanmak dikkatli bir planlamayı 

gerektirmektedir. Aksi halde analoji kullanmanın olumsuz etkileri görülmektedir.  

Bu çalışmada öğretim amacıyla tek bir analojiden faydalanılmıştır. Maddenin tanecikli yapısı ile 

ilgili kavram yanılgılarını giderici farklı analojiler içeren çalışmalar tasarlanabilir. Kullanılan 

analojilerin zenginliği öğrencilerin kavramsal düzeydeki anlamalarını daha da geliştirecektir. 

Analojiler öğrencilere küçük gruplar halinde yaptırılarak onların öğrenim etkinliklerine aktif olarak 

katılmaları ve analog-hedef kavram ilişkisi sağlam bir şekilde kurulması daha başarılı sonuçlar 

alınmasını sağlayabilir. Bu çalışmada beklenen başarı düzeyine ulaşılamamasının analoji etkinliğinin 

tek etkinlik olarak planlanmasında, büyük gruplar halinde yapılmasından ve etkinlik sırasında 

öğrencilerin yeni yanılgılara düşebilecekleri bazı hususlar konusunda yeterince uyarılamamalarından 

kaynaklandığı düşünülmektedir. Bu anlamda düşünüldüğünde, daha sağlıklı planlanmış analoji 

etkinliklerinin kullanılmasının ve analojilerin özellikle bilgisayar animasyonları ile 

zenginleştirilmesinin daha başarılı sonuçlar alınmasına yardımcı olacağına inanılmaktadır. 
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ÖZET 

 

Bu çalışma ile organik bileşiklerin çalışma yaprakları ve modellemeye dayalı öğretiminin, 

öğrencilerin başarısı ve kalıcı öğrenme üzerine etkilerinin saptanması amaçlanmıştır. Araştırmanın 

örneklemini Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği II. sınıf 

düzeyinde bulunan 126 fen bilgisi öğretmen adayı oluşturmaktadır. I. gruba geleneksel öğretim 

yöntemi, II. gruba çalışma yaprakları ve III. gruba ise modellemeye dayalı öğretim yöntemi 

uygulanmıştır. Veri toplama aracı olarak Cronbach–alpha değeri 0.898 olan 50 soru içeren çoktan 

seçmeli başarı testi ön test, son test ve kalıcılık testi olarak uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 

15,0 paket programında t-testi ile çalışma yapraklarındaki sorulara verilen cevaplar ise % olarak 

değerlendirilmiştir. Ayrıca çalışma yaprakları ve modellemeye dayalı öğretim yöntemi uygulanan grup 

öğrencileriyle yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. 

Geleneksel öğretim yöntemi ile çalışma yaprakları uygulanan gruplardaki (t= -8,800; p< ,05), 

geleneksel öğretim yöntemi ile modellemeye dayalı öğretim yöntemi uygulanan gruplardaki (t= -

16,213; p< ,05)  ve çalışma yaprakları ile modellemeye dayalı öğretim yöntemi uygulanmış 

gruplardaki (t= -7,841; p< ,05) öğrencilerin son test puanları arasında anlamlı düzeyde bir farklılık 

saptanmıştır.  

 Geleneksel öğretim yöntemi ile çalışma yaprakları uygulanan gruplardaki (t= -11,740; p< 

,05), geleneksel öğretim yöntemi ile modellemeye dayalı öğretim yöntemi uygulanan gruplardaki (t= -

24,830; p< ,05) ve çalışma yaprakları ile modellemeye dayalı öğretim yöntemi uygulanmış gruplardaki 
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(t= -10,447; p< ,05) öğrencilerin kalıcılık test puanları arasında anlamlı düzeyde bir farklılık 

saptanmıştır.  

Sonuç olarak, öğrencilerin düzeylerine uygun geliştirilmiş materyallerin kullanımı ile 

hazırlanan öğretim ortamları öğrencilerin daha anlamlı öğrenmesini sağlamaktadır. Soyut ve 

öğrenilmesi zor olan konuların öğretiminde ucuz ve kolay elde edilebilecek materyallerden 

yararlanılarak öğrencilerinde katılımı ile geliştirilebilecek materyaller, hem akademik başarıyı hem de 

kalıcı öğrenmeyi artırmaktadır. Çalışma yaprakları ile öğrencilerin derse karşı ilgileri uyandırılarak 

öğrencilerin anlamlı öğrenmelerinin sağlanması gerçekleştirilebilir. Ayrıca farklı öğretim yöntem ve 

teknikleri kullanılarak sıkıcı bulunan derslerin daha zevkli hale getirilmesi ile anlamlı ve kalıcı 

öğrenme sağlanabilir.  

 

Anahtar kelimeler: Organik bileşikler, çalışma yaprakları, modelleme, öğrenci başarısı 

 

 

ABSTRACT 

This study aimed to investigate the effects of organic compounds worksheets and model-based 

instruction on student achievement and permanent leraning. The study sample included 126 second 

grade students who were attending 19 Mayıs  University, Education Faculty, Science and Technology 

Education Department. Traditional instruction method, worksheets and model-based instruction were 

employed to first, second and third groups respectively. To obtain data, an achievement test consisting 

of 50 multiple-choice questions with a Cronbach-alpha value of 0.898 was applied as pre-test, post-test 

and permanency test.  Data were analyzed by use of t-test in SPSS 15.0 package program and 

responses  to the questions in worksheets were evaluated in percentages. Additionally, the opinions of 

the students to whom subjects were taught bye the use of worksheets and model-based instruction 

were obtained by the use of semi- structured questions.  

There were significant differences between the post-test scores of the group to whom topics 

were taught by the use of traditional instruction and worksheet (t= -8,800; p< ,05) and the group to 

whom topics were taught by the use of traditional instruction and model-based instruction (t= -16,213; 

p< ,05) and the group to whom topics were taught by the use of worksheet and model-based 

instruction (t= -7,841; p< ,05).  

There were significant differences between the permanency test scores of the group to whom 

topics were taught by the use of traditional instruction and worksheet (t= -11,740; p< ,05) and the 

group to whom topics were taught by the use of traditional instruction and model-based instruction (t= 

-24,830; p< ,05) and the group to whom topics were taught by the use of worksheet and model-based 

instruction (t= -10,447; p< ,05).  
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 As a conclusion, positive classroom atmosphere created by the utilization of appropriate 

materials which were prepared by the students enable students to learn meaningfully. In teaching 

abstract concepts, the use of cheap and easily available materials as well as materials developed by the 

students, improve academic achievement and permanent learning, The use of the worksheets may 

stimulate meaningful  learning. Besides, the use of different instruction methods may provide 

permanent and meaningful learning for the students and it may facilitate students’ participation in 

courses which are boring. 

Keywords: Organic compounds, worksheets, modelling, student achievement. 

1. GİRİŞ 

Öğretim materyalleri, hedef davranışların istendik düzeyde öğrencilere kazandırılmasında 

büyük kolaylık sağlamaktadır. Ayrıca öğretim materyalleri öğrencinin ilgi ve dikkatini hedef 

davranışlara çekerek onun derse katılımını sağlamakta, yaparak ve yaşayarak öğrenmesine neden 

olmaktadır (Akkoyunlu, 2005). 

Öğrenmenin gerçekleşmesi için, öğretim sırasında öğrencinin davranışı bizzat yapması gerekir. 

Bu amaçla, öğrenciyi davranışı göstermeye yöneltecek uyarıcıların da öğrenci niteliklerine ve 

kazandırılacak davranışa uygun olması gerekmektedir (Senemoğlu, 2005). Hem çalışma yaprakları 

hazırlamak hem de model oluşturmak ve oluşturulan çalışma yaprakları ile modellerin öğretimde 

kullanılması bu tip uyarıcılar olarak sayılabilir.   

Çalışma yaprakları, öğrencilerin ne yapması gerektiğinin belirtildiği işlem basamaklarını içeren, 

bilgilerini kendi zihinlerinde kendilerinin kurmalarına yardım eden ve aynı anda bütün sınıfın verilen 

etkinliğe katılımını sağlayan önemli araçlar olarak tanımlanmaktadır (Sands &  Özçelik, 1997; Atasoy 

&  Akdeniz, 2006). Ayrıca, çalışma yaprakları ile öğrencilere gerekli rehberliğin sağlanarak, 

problemlerin çözüm yolunun işaret edilebileceği belirtilmektedir (Yiğit et al., 2001; Kisiel, 2003; 

Kirschner et al., 2006). Çalışma yapraklarına öğrencilerin bildiklerini veya öğrendiklerini yazmaları 

istendiğinde yeniden başa dönmeleri, işlemleri tekrar düşünmeleri, bilgileri yeniden düzenlemeleri gibi 

bir dizi bilişsel faaliyeti yerine getirmeleri gerektiği belirtilmektedir (Mason & Boscolo, 2000). 

Çalışma yapraklarının sadece ders işlenişi sırasında değil ödevlendirmelerde de etkili olduğu öne 

sürülmektedir (Akkoyunlu 2005). 

Soyut kavramların somutlaştırılmasında kullanılan en önemli yöntemlerden biri de modellerdir. 

Modelleme; mevcut bilgilerden yola çıkarak bilinmeyen bir durumu açıklamak ve anlaşılır hale 

getirmek için yapılan işlemler bütünü olup modelleme sonucunda ortaya çıkan ürün ise model olarak 

nitelendirilmektedir (Harrison, 2001; Treagust, 2002). Model ve modelleme fen öğretiminin ayrılmaz 

bileşenleridir. Özellikle, fen bilimlerinin soyut yapısı, modellerin fen sınıflarındaki kullanım alanlarını 

ve işlevlerini genişletmektedir. Fen öğretiminde, soyut kavramlar gibi bazı somut kavramların da 
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öğrenciler için ulaşılabilir ve anlaşılabilir yapılması bazen çok güç olabilir. Modeller hem görerek hem 

de yaparak-yaşayarak öğrenmeyi sağlar. Model yapmak hem elleri hem gözleri çalıştırdığı için beyinin 

birden fazla bölgesinin uyarılmasını sağlar ve öğrenmeyi artırır (Haury, 1989; Lavoie, 1993).  Justi & 

Gilbert’e (2002) göre, modellerin en önemli işlevlerinden birisi, karmaşık olguları basitleştirmeleridir.  

Soyut kavramların somut bir şekilde algılanabilmesi için öğretimi sırasında yardımcı öğretim 

araçları ile desteklenirse öğrenme daha kolay olacak ve kalıcılık artacaktır. Kavramların öğrenci 

seviyesine uygun bir şekilde somutlaştırılmasında ve adeta canlı bir şekilde sunulmasında, anlamlı 

öğrenmede ve olayların yeniden tekrarlı bir şekilde gözlenmesinde, eğitim-öğretim araçlarının 

kullanılması önemli rol oynamaktadır (Akpınar, Aktamış & Ergin, 2005). 

Bu araştırma ile Genel Kimya IV dersi konuları olan alkan, alken, alkin, alkol, aldehit, keton, 

karboksilik asit, eter, amin, amit ve aromatik bileşiklerin yapısal formüllerinin yazılması ve IUPAC 

kurallarına uygun adlandırma yapılması gibi genellikle ezberlenen ve kısa sürede unutulan organik 

bileşikler konusunun, kalıcı şekilde öğrenilmesi ve öğrenci başarısının artırılmasında çalışma 

yapraklarının ve modellemenin kullanılabilirliğinin araştırılması ve konunun anlaşılmasına katkı 

sağlanması amaçlanmıştır. Bu amaçla, öğrencinin pasif öğretmenin aktif olduğu geleneksel öğretim 

yöntemi ile öğrencilerin aktif oldukları yaparak öğrenmeyi sağlayan çalışma yaprakları ve model 

oluşturma uygulamasının öğrenci başarısına ve bu başarının kalıcı öğrenme üzerine olan etkisi ortaya 

konulmuştur. 

 

2. YÖNTEM 

2.1. Araştırmanın Evren ve Örneklemi 

Araştırmanın evrenini Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 

öğrencileri, örneklemini ise, Fen Bilgisi Öğretmenliği II. sınıf düzeyinde bulunan 126 öğrenci 

oluşturmaktadır. Araştırma yarı deneysel yöntem kullanılarak, biri kontrol ikisi deney grubu olmak 

üzere üç grup ile yapılmıştır. Kontrol grubuna geleneksel öğretim yöntemi (N=42), I.deney grubuna 

çalışma yaprakları (N=42) ve II. deney grubuna ise modellemeye dayalı öğretim yöntemi (N=42) 

uygulanmıştır.  

2.2.Verilerin Toplanması 

Organik bileşikler konusu her üç grupta da farklı uygulamalar kullanılarak 18 ders saati içinde, 

aynı öğretim elamanı tarafından işlenmiştir. Kontrol grubuna organik bileşikler konusu müfredat 

doğrultusunda araştırmacı tarafından geleneksek öğretim yöntemiyle anlatılmıştır. I.deney grubuna 

araştırmacı tarafından organik bileşikler konusunda hazırlanan 3 çalışma yaprağı kullanılmıştır. 

Geliştirilen çalışma yaprakları 7 kişilik öğrenci grubu üzerinde pilot uygulaması yapılarak 

uygulamadan elde edilen veriler doğrultusunda son haline getirilmiştir. Çalışma yaprakları organik 

bileşikler konusunda ve IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry) adlandırma 

http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=International_Union_of_Pure_and_Applied_Chemistry&action=edit&redlink=1
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kuralları hakkında genel açıklamalar yapıldıktan sonra öğrencilere verilmiştir. Araştırmada kullanılan 

üç çalışma yaprağı içeriği bakımından şöyle oluşturulmuştur. 

Çalışma Yaprağı 1: Araştırmada organik bileşikler konusunda kullanılan çalışma 

yapraklarından birincisi alifatik hidrokarbonlardan doymuş hidrokarbonlar olan alkan ve doymamış 

hidrokarbonlar olan alken ile alkin bileşiklerine yönelik hazırlanmıştır.  

1.soru alifatik doymuş hidrokarbon olan alkanların düz zincirli, dallanmış ve halkalı yapılarını 

içeren yapısal formüllerinin verilip IUPAC adlandırılmasına yönelik, 2. soru IUPAC adlarının verilip 

yapısal formüllerinin yazılmasına yönelik hazırlanmıştır. 

3. soru alifatik doymamış hidrokarbon olan alkenlerin düz zincirli, dallanmış ve halkalı 

yapılarını içeren yapısal formüllerinin verilip IUPAC adlandırılmasına yönelik, 4. soru IUPAC 

adlarının verilip yapısal formüllerinin yazılmasına yönelik hazırlanmıştır. 

5. soru alifatik doymamış hidrokarbon olan alkinlerin düz zincirli, dallanmış ve halkalı 

yapılarını içeren yapısal formüllerinin verilip IUPAC adlandırılmasına yönelik, 6. soru IUPAC 

adlarının verilip yapısal formüllerinin yazılmasına yönelik hazırlanmıştır. 

Çalışma Yaprağı 2: Araştırmada organik bileşikler konusunda kullanılan çalışma 

yapraklarından ikincisi alkol, aldehit, keton, karboksilik asit, eter, amin ve amit bileşiklerine yönelik 

hazırlanmıştır.  

1. soru alkol bileşiklerinin yapısal formüllerinin verilip IUPAC adlandırılmasına yönelik, 2. 

soru IUPAC adlarının verilip yapısal formüllerinin yazılmasına yönelik hazırlanmıştır. 

3. soru aldehit bileşiklerinin yapısal formüllerinin verilip IUPAC adlandırılmasına yönelik, 4. 

soru IUPAC adlarının verilip yapısal formüllerinin yazılmasına yönelik hazırlanmıştır. 

5. soru keton bileşiklerinin yapısal formüllerinin verilip IUPAC adlandırılmasına yönelik, 6. 

soru IUPAC adlarının verilip yapısal formüllerinin yazılmasına yönelik hazırlanmıştır. 

7. soru karboksilik asit bileşiklerinin yapısal formüllerinin verilip IUPAC adlandırılmasına 

yönelik, 8. soru IUPAC adlarının verilip yapısal formüllerinin yazılmasına yönelik hazırlanmıştır. 

9. soru eter bileşiklerinin yapısal formüllerinin verilip IUPAC adlandırılmasına yönelik, 10. 

soru IUPAC adlarının verilip yapısal formüllerinin yazılmasına yönelik hazırlanmıştır 

11. soru amin ve amit bileşiklerinin yapısal formüllerinin verilip IUPAC adlandırılmasına 

yönelik, 12. soru ise IUPAC adlarının verilip yapısal formüllerinin yazılmasına yönelik hazırlanmıştır 

Çalışma Yaprağı 3: Araştırmada organik bileşikler konusunda kullanılan çalışma 

yapraklarından üçüncüsü aromatik bileşiklere yönelik hazırlanmıştır.  

1. soru aromatik bileşiklerin yapısal formüllerinin verilip IUPAC adlandırılmasına yönelik, 2. 

soru IUPAC adlarının verilip yapısal formüllerinin yazılmasına yönelik hazırlanmıştır. 

2. deney grubuna konu geleneksel öğretim yöntemiyle anlatıldıktan sonra öğrencilerden organik 

bileşiklerle ilgili modeller oluşturmaları istenmiştir. Model oluşturma konusunda bilgi verilen 

öğrencilere modellerinde özellikle organik bileşiklerin üç boyutlu yapılarını dikkate almaları ve 
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modellerde bunu göstermeleri istenmiştir. 2. deney grubunu oluşturan öğrenciler oyun hamuru, 

boncuk, kürdan, bakır tel (v.b.) gibi malzemeler kullanarak organik bileşiklerle ilgili çeşitli modeller 

geliştirmişlerdir. Öğrenciler tarafından geliştirilen modeller sınıfta karşılıklı tartışma ortamı 

oluşturularak değerlendirilmiş, eksiklikler ve yanlışlıklar düzeltilmiştir.  

56 sorudan oluşan KBT daha önce konuyla ilgili öğrenim görmüş olan öğrenci grubuna 

uygulanarak uygulama sonuçlarına göre gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra son haline getirilmiş 

ve Cronbach–alpha güvenirlik katsayısı 0.898 olarak bulunmuştur. Beş seçenekli ve yalnızca bir doğru 

cevabı olan 50 çoktan seçmeli sorudan oluşan KBT uygulama öncesi ve uygulama sonrası ön test ve 

son test olarak her üç gruba da uygulanmıştır. Uygulama bitiminden 5 hafta sonra konu başarı testi 

kalıcılık testi olarak her üç gruba tekrar uygulanmıştır.  

 

2.3.Verilerin Analizi 

Ön-test, son-test ve çalışma bitiminden 5 hafta sonra kalıcılık testi olarak uygulanan KBT ile 

ilgili veriler, öğrencilerin doğru olarak yanıtladıkları sorulara 2, yanlış olarak yanıtladıkları sorulara 0 

değerleri verilerek başarı puanlarına göre SPSS 15.0 paket programı kullanılarak bağımlı (paired) ve 

bağımsız  (independent) t-testi ile analiz edilmiştir.   

Çalışma yapraklarında öğrencilerin verdikleri cevaplar doğru (cevaplar tam ise), kısmen doğru 

(sorunun tam cevabı açıklanamamış ancak kabul edilebilir düzeyde cevaplanmışsa), yanlış (sorunun 

cevabıyla ilgisi olmayan veya hatalı olan cevaplarsa) ve boş (herhangi bir cevaplama yapılmamışsa) 

gruplarından birine tabi tutularak cevaplar % olarak değerlendirilmiştir. 

 

3. BULGULAR VE YORUM 

 

3.1. Konu Başarı Testine Ait Uygulamalardan Elde Edilen Bulgular 

  

 Kontrol ve deney gruplarında yer alan öğrencilere uygulanan KBT’nin ön test olarak 

uygulamalarından öğrencilerin aldıkları puanlar, her bir öğrencinin kağıdı puanlanarak 

değerlendirilmiştir, Öğrencilerin ön test, puanları arasında yapılan t-testi sonuçları tablo 1’de 

verilmiştir. 
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Tablo 1. Grupların Ön Test Puanlarına Ait Bağımsız (Independent) t-Testi Sonuçları 

 

Kontrol ve I.deney grubundaki öğrencilerin ön test puanları arasında (t(82) =,668; p> ,05), 

kontrol ve II. deney grubundaki öğrencilerin ön test puanları arasında (t(82) = -,588; p> ,05) ve I. deney 

ile II. deney grubundaki öğrencilerin ön test puanları arasında (t (82) = -1,169; p> ,05) anlamlı düzeyde 

bir farklılık saptanmamıştır.  Kontrol gurubun ön test ortalaması 42,29; I. deney gurubunun ön test 

ortalaması 41,14 ve II. deney grubunun ortalaması 43,19 olarak bulunmuştur. Her üç grubun ön 

testlerinin ortalamalarının birbirine yakın olması ve ön test puanları arasında anlamlı bir farklılık 

saptanmaması başlangıç düzeyinde her üç gruptaki öğrencilerin organik bileşikler konusuna ilişkin 

başarı düzeyleri yönünden benzer gruplar olduğunu göstermektedir. 

Kontrol ve deney gruplarında yer alan öğrencilere uygulanan KBT’nin ön test ve son test 

olarak uygulamalarından öğrencilerin aldıkları puanlar, her bir öğrencinin kağıdı puanlanarak 

değerlendirilmiştir, Öğrencilerin ön test ve son test puanları arasında yapılan t-testi sonuçları tablo 

2’de verilmiştir. 

  

  

 

Test 

 

Grup 

 

Öğrenci 
sayısı 

(N) 

 

Aritmetik  

Ortalama 

x  

 

Standart 
sapma 

(SS) 

 

t 

değeri 

 

p 

değeri 

 

Açıklama 

 

Ön test 

 

Kontrol 

 

I. Deney 

 

42 

 

42 

 

42,29 

 

41,14 

6,837 

 

8,725 

 

,668 

 

 

,506 

 

 

p > ,05 

anlamsız 

 

 

Ön test 

 

Kontrol 

 

II. Deney 

 

42 

 

42 

 

42,29 

 

43,19 

6,837 

 

7,259 

 

-,588 

 

 

,558 

 

 

p > ,05 

anlamsız 

 

 

Ön test 

 

I. Deney 

 

II. Deney 

 

42 

 

42 

 

41,14 

 

43,19 

8,725 

 

7,259 

 

-1,169 

 

 

,246 

 

 

p > ,05 

anlamsız 
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Tablo 2. Grupların Ön Test Son Test Puanlarına Ait Bağımlı (Paired) t-Testi Sonuçları 

 

 

Tablo 2’de görüldüğü gibi kontrol grubu (t(41) = -15,821; p< ,05), I. deney grubu (t(41) = -

25,904; p< ,05) ve II. deney gruplarının  (t(41) = -34,173; p< ,05) her üçünde de grup içi ön test ve son 

test puanları arasında anlamlı düzeyde farklılıklar saptanmıştır. Bu farklılıklar son test puanları 

lehinedir. Grupların her üçünde de yeni bir öğretim gerçekleştirildiğinden başarı düzeylerinde bir 

artışın olması ve buna bağlı olarak son-test lehine anlamlı bir akademik başarı oluşması olağan bir 

sonuçtur. Gruplarının ön test son test ortalamalarına bakıldığında her üç grubun da konu anlatımı 

sonunda ortalamaları artmıştır. Ancak çalışma yaprakları uygulanan I. deney grubunun ve modelleme 

yöntemi uygulanan II. deney grubunun akademik başarısı geleneksel öğretim yöntemi uygulanan 

kontrol grubuna göre daha fazla yükselmiştir.   

Kontrol ve deney gruplarında yer alan öğrencilere uygulanan KBT’nin son test olarak 

uygulamalarından öğrencilerin aldıkları puanlar, her bir öğrencinin kağıdı puanlanarak 

değerlendirilmiştir, Öğrencilerin son test, puanları arasında yapılan t-testi sonuçları tablo 3’te 

verilmiştir. 

 

 

Test 

 

Grup 

 

Öğrenci 

sayısı 

(N) 

 

Aritmetik  

Ortalama 

x  

 

Standart 

sapma 

(SS) 

 

t 

değeri 

 

p 

değeri 

 

Açıklama 

Ön test 

 

Son test 

 

 

Kontrol 

 

 

42 

 

42 

 

42,29 

 

64,62 

6,837 

 

7,005 

 

-15,821 

 

 

,000 

 

 

p < ,05 

anlamlı 

Ön test 

 

Son test 

 

 

I.Deney 

 

 

42 

 

42 

 

41,14 

 

77,62 

8,725 

 

6,526 

 

-25,904 

 

 

,000 

 

 

p < ,05 

anlamlı 

Ön test 

 

Son test 

 

 

II. Deney 

 

 

42 

 

42 

 

43,19 

 

89,00 

7,259 

 

6,775 

 

-34,173 

 

 

,000 

 

 

p < ,05 

anlamlı 
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Tablo 3. Gruplarının Son Test Puanlarına Ait Bağımsız (Independent) t-Testi Sonuçları 

 

Tablo 3’te görüldüğü gibi, kontrol ve I. deney grubundaki (t(82) = -8,800; p< ,05), kontrol ve II. 

deney grubundaki (t(82) = -16,213; p< ,05) ve I. deney ile II. deney grubundaki öğrencilerin son test 

puanları arasında (t(82) = -7,841; p< ,05) anlamlı düzeyde bir farklılık saptanmıştır. Kontrol gurubunun 

son test ortalaması 64,62 iken I. deney grubunun ortalaması 77,62 olarak bulunmuştur. Kontrol 

grubunun son test puan ortalaması ile I. deney grubunun son test puan ortalaması arasında, I. deney 

grubu lehine 13 puanlık bir fark bulunmaktadır. Kontrol grubunun son test ortalaması 64,62 iken II. 

deney grubunun ortalaması 89,00 olarak bulunmuştur. Kontrol grubunun son test puan ortalaması ile 

II. deney grubunun son test puan ortalaması arasında, II. deney grubu lehine 24,38 puanlık bir fark 

bulunmaktadır. Ayrıca I. deney grubunun son test ortalaması 77,62 iken II. deney grubunun ortalaması 

89,00 olarak bulunmuştur. I. deney grubunun son test puan ortalaması ile II. deney grubunun son test 

puan ortalaması arasında, II. deney grubu lehine 11,38 puanlık bir fark bulunmaktadır. Bu farklar 

öğrencilerin akademik başarılarını artırma açısından incelendiğinde I. deney grubuna uygulanan 

çalışma yapraklarının ve II. deney grubuna uygulanan modelleme yönteminin kontrol grubuna 

uygulanan geleneksel öğretim yöntemine göre akademik başarıyı anlamlı bir düzeyde artırdığını 

göstermektedir.  

 

Test 

 

Grup 

 

Öğrenci 

sayısı 

(N) 

 

Aritmetik  

Ortalama 

x  

 

Standart 

sapma 

(SS) 

 

t 

değeri 

 

p 

değeri 

 

Açıklama 

 

Son test 

 

Kontrol 

 

I. Deney 

 

42 

 

42 

 

64,62 

 

77,62 

7,005 

 

6,526 

 

-8,800 

 

 

,000 

 

 

p < ,05 

anlamlı 

 

Son test 

 

Kontrol 

 

II. Deney 

 

42 

 

42 

 

64,62 

 

89,00 

7,005 

 

6,775 

 

-16,213 

 

 

,000 

 

 

p < ,05 

anlamlı 

 

Son test 

 

I. Deney 

 

II. Deney 

42 

 

42 

 

77,62 

 

89,00 

6,526 

 

6,775 

 

-7,841 

 

 

,000 

 

 

p < ,05 

anlamlı 



II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi  511  
 

II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongre Kitabı 

Kontrol ve deney gruplarında yer alan öğrencilere uygulanan KBT’nin kalıcılık test olarak 

uygulamalarından öğrencilerin aldıkları puanlar, her bir öğrencinin kağıdı puanlanarak 

değerlendirilmiştir, Öğrencilerin kalıcılık test puanları arasında yapılan t-testi sonuçları tablo 4’te 

verilmiştir. 

Tablo 4. Grupların Kalıcılık Test Puanlarına Ait Bağımsız (Independent) t-Testi Sonuçları 

 

 

Tablo 4’te görüldüğü gibi, kontrol ve I. deney grubundaki ( t(82) = -11,740; p< ,05), kontrol ve 

II. deney grubundaki (t(82) = -24,830; p< ,05) ve I.deney ile II. deney grubundaki öğrencilerin (t(82) = -

10,447; p< ,05) kalıcılık-test puanları arasında anlamlı düzeyde bir farklılık saptanmıştır. Kontrol 

gurubunun kalıcılık test ortalaması 46,24 iken I. deney gurubunun ortalaması 62,86 olarak 

bulunmuştur. Kontrol grubunun kalıcılık test ortalaması ile I. deney grubunun kalıcılık test ortalaması 

arasında, I. deney grubu lehine 16,62 puanlık bir fark bulunmaktadır. Kontrol gurubunun son test 

ortalaması 46,24 iken II. deney grubunun ortalaması 77,81 olarak bulunmuştur. Kontrol grubunun son 

test puan ortalaması ile II. deney grubunun son test puan ortalaması arasında, II. deney grubu lehine 

31,57 puanlık bir fark bulunmaktadır. Ayrıca I. deney grubunun son test ortalaması 62,86 iken II. 

deney grubunun ortalaması 77,81 olarak bulunmuştur. I. deney grubunun son test puan ortalaması ile 

II. deney grubunun son test puan ortalaması arasında, II. deney grubu lehine 14,95 puanlık bir fark 

bulunmaktadır. Bu farklar öğrencilerin akademik başarılarını artırma açısından incelendiğinde I. deney 

 

Test 

 

Grup 

 

Öğrenci 

sayısı 

(N) 

 

Aritmetik  

Ortalama 

x  

 

Standart 

sapma 

(SS) 

 

t 

değeri 

 

p 

değeri 

 

Açıklama 

 

Kalıcılık 

 

Kontrol 

 

I. Deney 

 

42 

 

42 

 

46,24 

 

62,86 

5,746 

 

7,152 

 

-11,740 

 

 

,000 

 

 

p < ,05 

anlamlı 

 

Kalıcılık 

 

Kontrol 

 

II. Deney 

42 

 

42 

 

46,24 

 

77,81 

5,746 

 

5907 

 

-24,830 

 

 

,000 

 

 

p < ,05 

anlamlı 

 

Kalıcılık 

 

I. Deney 

 

II. Deney 

42 

 

42 

 

62,86 

 

77,81 

7,152 

 

5,907 

 

-10,447 

 

 

,000 

 

 

p < ,05 

anlamlı 
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grubuna uygulanan çalışma yapraklarının ve II. deney grubuna uygulanan modelleme yönteminin 

kontrol grubuna uygulanan geleneksel öğretim yöntemine göre kalıcı öğrenmeyi daha çok artırdığı 

yönündedir.  

 

3.2.Çalışma Yapraklarının Değerlendirilmesinden Elde Edilen Bulgular 

Araştırmada organik bileşikler konusunda kullanılan çalışma yapraklarından birincisi alkan, 

alken ve alkin bileşiklerinin yapısal formülleri ve IUPAC adlandırılmasına yönelik hazırlanmıştır. 

Çalışma yaprağının değerlendirilmesi sonucu öğrencilerin 6 soruya verdikleri cevapların frekans ve 

yüzde dağılımlarından elde edilen bulgular tablo 5’te verilmiştir. 

 

Tablo 5. Alkan, Alken ve Alkinlerle İlgili Çalışma Yapraklarına Öğrencilerin Verdikleri 

Cevapların Frekans (f) ve Yüzde Dağılımı (%) 

 

 

Sorular Doğru Kısmen Doğru Yanlış Cevapsız 

 

 F % f % f % f % 

1.soru 42 100       

2.soru 42 100       

3.soru 40 95.2 2 4.8     

4.soru 41 97.6 1 2.4     

5.soru 41 97.6 1 2.4     

 6.soru 41 97.6 1 2.4     

 

Çalışma yaprağında ki sorulara verilen cevaplar incelendiğinde tablo 5’den görüldüğü gibi 

öğrencilerin genellikle sorulara doğru cevaplar verdikleri saptanmıştır. Ancak 3,4,5 ve 6. sorularda 

kısmen doğru grubuna giren cevaplar saptanmıştır.  

Araştırmada organik bileşikler konusunda kullanılan çalışma yapraklarından ikincisi alkol, 

aldehit ve keton, karboksilik asit, eter, amin ve amit bileşiklerinin yapısal formülleri ve IUPAC 

adlandırılmasına yönelik hazırlanmıştır. Çalışma yaprağının değerlendirilmesi sonucu öğrencilerin 10 

soruya verdikleri cevapların frekans ve yüzde dağılımlarından elde edilen bulgular tablo 6’da 

verilmiştir. 
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Tablo 6. Alkol, Aldehit, Keton, Karboksilik Asit, Eter, Amin ve Amit Bileşikleriyle İlgili Çalışma 

Yapraklarına Öğrencilerin Verdikleri Cevapların Frekans (f) ve Yüzde Dağılımı (%) 

 

Sorular Doğru Kısmen Doğru Yanlış Cevapsız 

 

 f % f % f % f % 

1.soru 40 95.2 2 4.8     

2.soru 40 95.2 1 2.4 1 2.4   

3.soru 38 90.5 3 7.1 1 2.4   

4.soru 39 92.9 3 7.1     

5.soru 38 90.5 3 7.1 1 2.4   

6.soru 40 95.2 2 2.8     

7.soru 36 85.7 5 12.9 1 2.4   

8.soru 39 92.9 3 7.1     

9.soru 35 83.3 7 16.7     

10.soru 

11.soru 

12.soru 

39 

40 

39 

92.9 

95.2 

92.9 

3 

2 

3 

7.1 

4.8 

7.1 

 

 

   

 

Çalışma yaprağında ki sorulara verilen cevaplar incelendiğinde tablo 6’da görüldüğü gibi 

öğrencilerin genellikle sorulara doğru cevaplar verdikleri saptanmıştır. 12 sorunun her birinde kısmen 

doğru grubuna giren cevaplarda verilmiştir. 2. 3. 5. ve 7.sorularda ise 1’er öğrencinin sorulara yanlış 

cevap verdikleri saptanmıştır.  

Araştırmada organik bileşikler konusunda kullanılan çalışma yapraklarından üçüncüsü 

aromatik bileşiklerinin yapısal formülleri ve IUPAC adlandırılmasına yönelik hazırlanmıştır. Çalışma 

yaprağının değerlendirilmesi sonucu öğrencilerin 2 soruya verdikleri cevapların frekans ve yüzde 

dağılımlarından elde edilen bulgular tablo 67’de verilmiştir. 
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Tablo 7. Aromatik Bileşiklerle İlgili Çalışma Yapraklarına Öğrencilerin Verdikleri 

Cevapların Frekans (f) ve Yüzde Dağılımı (%) 

 

Sorular Doğru Kısmen Doğru Yanlış Cevapsız 

 

 f % f % f % f % 

1.soru 35 83.3 7 16.7     

2.soru 36 85.7 6 14.3     

 

Çalışma yaprağında ki sorulara verilen cevaplar incelendiğinde tablo 7’de görüldüğü gibi 

öğrencilerin genellikle sorulara doğru cevaplar verdikleri saptanmıştır. 1. soruda 7; 2. soruda ise 6 

öğrenci kısmen doğru grubuna giren cevaplar vermişlerdir.  

3.3.Öğrencilerle Yapılan Yarı Yapılandırılmış Görüşmelerden Elde Edilen Bulgular 

Öğrencilerin çalışma yaprakları ve modeller oluşturularak yürütülen organik kimya 

bileşiklerinin yapısal formülleri ve IUPAC adlandırmalarının yapıldığı Genel Kimya IV dersine 

yönelik düşünceleri saptanmaya çalışılmıştır. I.deney grubuna çalışma yaprakları, II. deney grubuna 

ise modelleme yöntemi uygulanarak yürütülen dersleri değerlendirir misiniz sorusundan alınan öğrenci 

görüşlerini şöyle özetleyebiliriz. 

1. Öğrenciler kendileri yaparak ve düşünerek yürütülen bu derslerin anlamlı öğrenmeyi sağladığı ve 

böylece öğrenmenin daha kalıcı, etkili, anlaşılır olduğu ve öğrenciyi derse karşı motive ettiğini 

belirtmişlerdir. 

2. Genel Kimya IV dersine karşı ilgilerinin arttığı ve ders esnasında yapılan tartışmaların dersleri daha 

zevkli hale getirdiğini ve derse katılımı artırdığını ifade etmişlerdir.  

3. Organik bileşiklerin yapısal formüllerini ve IUPAC adlandırmalarını ezberlemeden öğrendikleri için 

ders sonrasında konularla ilgili soruları çözerken zorlanmadıklarını ifade etmişlerdir. 

4. Kavramlar arası ilişkilendirme yaparak konular arasında bütünlük oluşturduklarını ifade etmişlerdir.  

5.Öğrenciler bu uygulamaların devam etmesini isteyerek mesleki yaşamlarında bu uygulamaları 

kullanabilecek düzeyde deneyim kazanmalarını sağlayacağını vurgulamışlardır. 

 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Bu araştırmanın sonunda, kontrol ve I. deney grubundaki (t(82) = -8,800; p< ,05), kontrol ve 

II. deney grubundaki (t(82) = -16,213; p< ,05) ve I. deney ile II. deney grubundaki öğrencilerin son test 

puanları arasında (t(82) = -7,841; p< ,05) anlamlı düzeyde bir farklılık saptanmıştır. Çalışma yaprakları 
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ve modelleme uygulanan deney grubundaki öğrencilerin geleneksel öğretim yöntemi uygulanan 

kontrol grubundaki öğrencilere göre, modelleme uygulanan grubun ise çalışma yaprağı 

uygulanan gruba göre akademik başarılarının daha fazla olduğu görülmektedir. 

Kontrol ve I. deney grubundaki ( t(82) = -11,740; p<  ,05), kontrol ve II. deney grubundaki (t(82) = 

-24,830; p<  ,05) ve I.deney ile II. deney grubundaki öğrencilerin (t(82) = -10,447; p< ,05) kalıcılık-test 

puanları arasında anlamlı düzeyde bir farklılık saptanmıştır. Çalışma yaprakları ve modelleme 

uygulanan deney grubundaki öğrencilerin geleneksel öğretim yöntemi uygulanan kontrol 

grubundaki öğrencilere göre, modelleme uygulanan grupta ise çalışma yaprağı uygulanan 

gruba göre kalıcı öğrenmenin daha başarılı sağlandığı görülmektedir. 

Dede (2010), ilköğretim 7. sınıf öğrencileri ile yapmış olduğu çalışmada atom konusunda 

geliştirilen çalışma yapraklarının, Özmen and Yıdırım (2005) lise 2. sınıf öğrencileri ile yapmış 

oldukları çalışmada asit-baz konusunda geliştirilen çalışma yapraklarının kullanımının, geleneksel 

öğretim yöntemine göre akademik başarı ve kalıcı öğrenmeyi daha çok artırdığını ifade 

etmişlerdir.  Çelikler (2009) fen bilgisi öğretmenliği I. sınıfta öğrenim gören öğrenciler ile 

yapmış olduğu çalışmada, kovalent ve iyonik bileşiklerin adlandırılmasına yönelik 

yapılandırmacı yaklaşıma göre hazırlanmış çalışma yapraklarının kullanımının, geleneksel 

öğretim yöntemine göre hem akademik başarı hem de kalıcı öğrenmeyi daha çok artırdığını 

ifade etmiştir.  Belirtilen bu sonuçlar bu araştırmadan elde edilen bulguları destekler niteliktedir.  
Benzer şekilde ısı ve sıcaklık kavramları arasındaki ilişki ile ilgili geliştirilen çalışma 

yapraklarının, araştırılan konuyla ilgili öğrencilerin uygun anlamlar geliştirmesine yardımcı olduğu 

saptanmıştır (Gönen & Akgün, 2005). Yine basıncın sıvıların kaynama sıcaklığı üzerine etkisini 

öğretmek için geliştirilen çalışma yaprağının, öğrencilerin sahip olduğu kavram yanılgılarını 

gidermede ve basınç-kaynama ilişkisini anlamada etkili olduğu ifade edilmiştir (Coştu et al., 

2003). Bu araştırma için geliştirilen çalışma yaprakları ile öğrencilerin organik bileşiklerin 

IUPAC adlandırmalarını yaparken, kuralları farklı organik bileşik örneklerine ilişkilendirerek 

uygulamada çalışma yapraklarının etkili olduğu görülmektedir. 
Öğrencilerin çalışma yapraklarını, düşüncelerini rahatlıkla ifade etmenin bir yolu olarak 

gördükleri belirtilmektedir (Kurt & Akdeniz, 2002; Atasoy & Akdeniz, 2006). Bu çalışma ile de 

öğrencilerin çalışma yapraklarındaki sorulara verdikleri cevaplardan her bir soruyu cevaplamak için 

bir çaba gösterdikleri ve düşüncelerini ifade etmeye çalıştıkları görülmektedir. 

Öğretme süreci içerisinde özellikle soyut kavramların öğretimi son derece zor olmakta ve 

öğrencilerde zihinsel yapılanmalar sorun haline gelmektedir. Bu nedenle soyut kavramların 

öğretiminde öğrencinin zihninde canlandıracağı ve algılamayı kolaylaştırıcı araçlar olarak görsel 

malzemeler, bilgisayar animasyonları, posterler, maket ve modellerden yararlanılmaktadır. Çünkü bu 

malzemeler daha fazla duyuyu uyarmakta ve öğrenciler aktif olarak katıldıkları ve bizzat kendilerinin 
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yaptıkları etkinlikleri unutmamakta ve böylece daha başarılı bir öğrenme gerçekleşmektedir (Friedler 

& Tamir, 1990; Yiğit & Akdeniz,2000). Bu sonuç, öğrencilerin özellikle kendilerinin yaptıkları 

etkinlikleri unutmamakta ve daha başarılı olduklarını destekler niteliktedir. 

Morgil et al.  (2004), stereokimya konusunda farklı öğretim yöntemlerinin öğrenci başarısı 

üzerine etkisini araştırdıkları çalışmalarında, stereokimya konusunun doğru öğrenilebilmesini 

sağlamak amacıyla yaygın olarak kullanılan geleneksel yöntem ile molekül modellerinin kullanıldığı 

uygulamalarda öğrenci başarısı açısından deney grubu lehine anlamlı bir fark olduğunu saptamışlardır. 

Bu çalışma ile model oluşturulan grubun geleneksel öğretim yöntemi uygulanan gruba ve çalışma 

yaprağı uygulanan gruba göre hem akademik başarı hem de kalıcı öğrenmede daha etkili olduğu 

saptanmıştır  

Kimya dersi içerisinde yer alan konulara yönelik yapılan bu farklı çalışmalar, araştırmadan elde 

edilen verileri, hem çalışma yapraklarının kavramlar arasında ilişkilendirmenin yapılabildiği sonucunu 

hem de öğrenci başarısı ile kalıcılığı artırdığına yönelik sonuçlarını destekleyen niteliktedirler. 

Çalışma yaprakları kullanılması ve model oluşturma öğrencilerin derse katılımını artırarak 

öğrencilerin daha aktif ve başarılı olmasını sağlamaktadır. Geleneksel yöntemle işlenen 

derslerde derse karşı yeterli ilgi ve başarıyı gösteremeyen öğrencilere çalışma yaprakları 

kullanılarak ve model oluşturularak işlenen derslerle, hem derse katılımları hem de kalıcı 

öğrenmenin sağlanması açısından önemlidir. 

Bu araştırma sonucunda, modelleme yöntemi ve çalışma yaprakları kullanılarak yapılan 

öğretimin geleneksel yöntemle yapılan öğretime göre daha başarılı olduğu saptanmıştır. Ayrıca, 

öğrencilerin anlamlı ve kalıcı öğrenmelerini sağlayan, öğrencilerin aktif oldukları yöntemlerin ve 

materyallerin öğretim sürecinde kullanılması gerekliliği ortaya konulmuştur. Çünkü kimya derslerinde 

anlaşılması zor konuların olması, materyallerin konu ve kavramları somutlaştırmasını gerekli 

kılmaktadır.  

Elde edilen sonuçlara göre; 

1. Öğrencilerin akademik başarı düzeylerini artırarak, kalıcı öğrenmeyi sağlayacak çalışma 

yapraklarının ve modellerin geliştirilmesinde ve uygulanmasında, öğrencilerin anlamada zorlandıkları 

ve sıkıcı buldukları farklı konular ile farklı dersler içinde kullanılması yararlı olacaktır. 

2. Farklı kimya konuları için yapılacak başka araştırmalarda çalışma yapraklarının ve modelleme 

yönteminin faklı öğretim yöntem ve teknikleriyle karşılaştırılarak uygun öğretim yönteminin 

belirlenebileceği görülmektedir. 

3. Öğrencinin aktif olduğu modelleme yöntemi ve çalışma yapraklarının kullanılmasıyla yapılan 

öğretimin, geleneksel yöntemle yapılan öğretime göre daha başarılı olduğu görülmektedir. Bu amaçla 

kimya konularının öğretiminde kullanılmak üzere öğretmen adaylarına modeller ve çalışma yaprakları 
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hazırlama, uygulama ve değerlendirme konusunda gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılmasının 

yararlı ve gerekli olduğu düşünülmektedir. 
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ÖZET 

 

Bu çalışmada, model oluşturma ve kullanımının öğrencilerin akademik başarısını nasıl 

etkilediği incelenmiştir. Bu amaçla Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi 

Öğretmenliği 2.sınıf öğrencilerinden 80 öğrenci ile yapılan çalışmada, kontrol grubu ve modelleme 

grubu olmak üzere iki grup oluşturulmuş ve impuls oluşumu, iletimi ve sinaps bölgesinden geçişi 

konusu iki farklı gruba da önce geleneksel yöntemle anlatılmıştır. Daha sonra deney grubuna konuyla 

ilgili model yaptırılarak üzerinde tartışılmıştır. Cronbach-alpha değeri 0,82 olan ve 25 sorudan oluşan 

çoktan seçmeli başarı testi ön-test, son-test ve kalıcılık testi olarak uygulanmıştır. Elde edilen veriler 

SPSS 15;0 paket programı ile değerlendirilmiştir. Ayrıca deney grubu öğrencilerinin açık uçlu soruları 

yazılı olarak cevaplamaları istenerek yapılan uygulamayla ilişkili görüşleri alınmıştır. Kontrol grubu 

ile modelleme yaptırılan deney grubunun son başarı testleri arasında istatistiksel olarak fark olduğu 

gözlenmiştir (p<,000). Buna göre deney grubunun kontrol grubuna göre daha başarılı olduğu 

saptanmıştır. Ayrıca çalışma tamamlandıktan beş hafta sonra kalıcılık testi uygulanmış ve deney 

grubunda daha kalıcı bir öğrenmenin gerçekleştiği görülmüştür (p<,000).Biyolojide soyut ve 

öğrenilmesi zor olan konuların öğretilmesinde yardımcı öğretim araçları kullanıldığında öğrencilerin 

daha başarılı oldukları ve özellikle yaparak daha iyi öğrendikleri saptanmıştır.  

 

Anahtar kelimeler: impuls oluşumu, sinaps, model oluşturma, öğretim tekniği. 

 

      ABSTRACT 

This study aimed to investigate the effects  of modelling and its use on permanent learning and 

student achievement. For this purpose, the study was conducted with 80 second grade students 

attending 19 Mayıs University, Education Faculty, Science and Technology Education Department. 

mailto:hgunes@omu.edu.tr
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Students were distributed into two groups as control and modelling groups. The topics of impulse 

formation, conduction of impulse and transmission of impulse across the synapse were taught to both 

groups by the use of traditional instruction method. Experimental group students were also asked to 

create models regarding the subject. To optain data, an achievement test consisting of 25 multiple-

choice questions with a Cronbach-alpha 0,82 was applied as pre-test, post-test and permanency test. 

Data were analyzed by the use of t-test in SPSS 15.0 package program. In addition, experimantel 

group students were asked to respond the open-ended questions in written and the opinions of 

responders concerning modeling instruction were obtained. There was  statistically significant 

difference between control group and experimental group students’ post-test scores  (t = 21,742, p< 

.000). Experimental group students were found more successful than those in control group. 

Achievement test was applied as permanency test 5 weeks later following the study. According to the 

study results, more permanent learning was achieved in experimental group students (t =24,124, p< 

.000).It was determined that teaching difficult abstract concept in Biology courses with supporting 

instructional materials affects students’ understanding and performance positively. 

Keywords: impulse formation, conduction of impulse, synapse, modelling, instruction technics 

 

1.GİRİŞ 

Biyoloji, fen bilimleri içerisinde öğrenciler tarafından sözel dersler gibi algılanan ve ezber ders 

olarak görülen bir ders durumuna düşmüştür. Çünkü, bir çok somut ve soyut kavramın bulunduğu 

biyoloji konuları günümüzde genellikle öğretmen merkezli, ders kitaplarına bağımlı ve pratikten uzak 

bir şekilde işlendiği için sıkıcı bulunmakta ve özellikle soyut kavramların öğrenilmesi zorlaşmaktadır 

(Yaman & Soran, 2000; Tekkaya vd., 2000). Mikroskobik düzeyde gerçekleşen olayların öğrencilerin 

zihninde canlandırılabilmesi için somut öğretim yardımcılarıyla desteklenerek öğretilmesi, soyut 

bilgilerin somut kavramlar olarak şekillenmesini sağlayarak kavram yanılgılarının oluşmasının 

engellenmesine yardımcı olmaktadır (Atılboz, 2004). Soyut bir kavramın öğretilmesinde öğrenme 

etkinliği ne kadar fazla duyu organına hitap ederse öğrenme olayı da o kadar iyi ve kalıcı olarak 

gerçekleşmekte, unutma da o kadar geç olmaktadır (Demirel, 2002). Öyleyse soyut kavramların somut 

bir şekilde algılanabilmesi için öğretimi sırasında yardımcı öğretim araçları ile desteklenirse öğrenme 

daha kolay olacak ve kalıcılık artacaktır. Kavramların öğrenci seviyesine uygun bir şekilde 

somutlaştırılmasında ve adeta canlı bir şekilde sunulmasında, anlamlı öğrenmede ve olayların yeniden 

tekrarlı bir şekilde gözlenmesinde, eğitim-öğretim araçlarının kullanılması önemli rol oynamaktadır 

(Akpınar, Aktamış ve Ergin, 2005). 

Soyut kavramları öğrencilerin açık ve anlaşılır bir şekilde doğru olarak algılayabilmesi süreci 

sıkıntı verici bir durumdur.  Bu süreçte öğrencilerin özellikle soyut kavramlar, gözlenemeyen olay 

veya varlıklar için tanımlamalardan ve tasvirlerden daha fazlasına ihtiyaçları vardır. Bu nedenle, 

birçok konuda olduğu gibi, biyoloji ile ilgili kavramların ve olayların öğrencilere doğru, anlamlı ve 
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birbirleriyle ilişkilendirilerek öğretilebilmesi sürecinde yeni öğretim stratejilerinin geliştirilmesi 

gerekmektedir. Biyolojide soyut kavramların, gözlenemeyen olay veya varlıkların öğretilmesinde 

kullanılan etkili yöntemlerden biri de model oluşturma yani modellemedir. 

Bilimsel okur-yazarlığın ayrılmaz bir parçası olan model ve modelleme soyut kavramların 

somutlaştırılmasında kullanılan en önemli yöntemlerden biridir. Herhangi bir konunun anlaşılması 

veya açık ve anlaşılır hale getirilmesi için yapılan işlemlerin tümüne modelleme ve modelleme 

sonucunda ortaya çıkan ürüne ise model denir (Harrison, 2001; Treagust, 2002). Başka bir tanımlama 

ile model; bir doğa olayının,  bir objenin ya da bir düşüncenin sunumudur ( Gilbert ve Boulter, 2000). 

Özellikle, fen bilimlerinin yapısından kaynaklanan soyut algılama ve yorumlama zorunluluğu, 

modellerin fen sınıflarındaki kullanım alanlarını ve işlevlerini genişletmektedir. Fen öğretiminde, 

soyut kavramlar gibi bazı somut kavramların da öğrenciler için ulaşılabilir ve anlaşılabilir yapılması 

bazen çok güç olabilir. Justi ve Gilbert’e (2002) göre, modellerin en önemli işlevlerinden birisi, 

karmaşık olguları basitleştirmeleridir. Modeller fen bilimlerindeki araştırmalarda hipotez oluşturma 

veya bilimsel bir olayı tanımlamak için çok önemlidir (Gilbert 1995). Modelleme ve modeller bugün 

bilim okuryazarlığının tanımlanmasında önemli bir yer tutmaktadır (Gilbert and Boulter, 1998).  

Bilimsel modellerin eğitimde önemli rol oynaması nedeniyle çok sayıda fen eğitimi araştırmasına da 

konu olmuştur (Bent, 1984; Cherif, Adams ve Cannon, 1997; Erduran, 2001; Gülçiçek, Bagcı ve 

Mogol, 2003; Harrison ve Treagust, 1996 ve 1998). Model kavramı belirli süreçler sonucunda 

oluşturulan ürünü ifade ederken, modelleme bu süreçler içerisinde kullanılan işlemleri ifade eder 

(Gülçiçek, Bagcı ve Mogol, 2003).  Modeller hem görerek hem de yaparak-yaşayarak öğrenmeyi 

sağlar dolayısıyla birden fazla duyu organına hitap eder. Model yapmak hem elleri hem gözleri 

çalıştırdığı için beyinin birden fazla bölgesinin uyarılmasını sağlar ve öğrenmeyi artırır (Haury, 1989; 

Lavoie, 1993).   

Genel olarak başta Fizik, Kimya ve Biyoloji olmak üzere farklı bilim dallarından oluşan ve 

disiplinler arası bütünleşmeyi sağlayan Fen Bilimlerinin en önemli alanlardan biri olan Biyolojinin 

bazı konularını öğrencilerin anlamada ve uygulamada zorlandıkları bilinmektedir. Anlaşılması zor 

olan konulardan biri de sinir sistemidir. Nitekim Tekkaya ve arkadaşlarının (2000) yapmış oldukları 

çalışmaya göre, sinir sistemi öğrencilerin anlamakta en çok zorlandıkları konulardan biri olarak ortaya 

konmuştur. Güneş ve Güneş (2005) de yaptıkları çalışmada sinir sisteminin zor anlaşılan konular 

arasında olduğunu ileri sürmektedirler. Oysa sinir sisteminin anlaşılması ve anlamlı bir şekilde 

öğrenilmesi çok önemlidir. Çünkü sinir sisteminin anlamlı bir şekilde öğrenilmesi vücudumuzdaki 

işleyişin ve birçok fizyolojik olayın anlaşılmasını sağlayacaktır. Ausubel (1968)’e göre “anlamlı 

öğrenme yeni bilgilerin daha önceki bilgiler ile ilişkilendirilmesi sonucu gerçekleşir. Dolayısıyla, sinir 

sisteminin anlamlı bir şekilde öğretilmesi birçok biyoloji konusunun da anlaşılmasını ya doğrudan ya 

da dolaylı olarak etkileyecektir. Denetleyici ve düzenleyici sistemlerin doğru algılanabilmesi ve kalıcı 

bir şekilde öğrenilmesi sinir sistemi ile endokrin sistemin bir bütün olarak anlaşılmasına bağlıdır. 
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Bu araştırma, biyoloji öğretiminde yaygın olarak kullanılan öğretmen merkezli ve öğrencinin 

pasif olduğu geleneksel öğretim yöntemi ile yaparak ve yaşayarak öğrenmeyi sağlayan model 

oluşturma uygulamasının öğrenci başarısına ve bu başarının kalıcı öğrenme üzerine olan etkisini 

saptamak amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla fen bilgisi öğretmenliği 2.sınıfta sinir sistemi kapsamında 

impuls oluşumu, iletimi ve sinaps bölgesinden geçişi konusu anlatıldıktan sonra konunun daha iyi 

anlaşılmasında öğrencilere model yaptırılarak, bu uygulamanın etkili olup olmadığına bakılmıştır. Çok 

fazla bilginin olduğu ve öğrencileri ezbere yöneltebilecek bu karmaşık konu, öğrencilere model 

yaptırılarak görsel bir şekle dönüştürülmüş ve öğrencinin bizzat kendisinin yaparak ve yaşayarak 

öğrenmesi için bir eğitim öğretim ortamı yaratılmıştır.  Böylece öğrencilerin konuya farklı açılardan 

yaklaşarak ve yaratıcılıklarını da kullanarak kendi modellerini oluşturmaları sağlanmıştır. 

1.1. Problem Durumu  

Biyolojinin zor anlaşılan konularından biri olan sinirsel iletimin modelleme yöntemiyle 

somutlaştırılmasının öğrenci başarısı ve kalıcı öğrenme üzerine etkisi nedir? 

 

2.YÖNTEM 

 

 2.1.Evren ve Örneklem  

Araştırmanın evrenini Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 

öğrencileri, örneklemini ise, Fen Bilgisi Öğretmenliği 2. sınıf öğrencilerinden toplam 80 öğrenci 

oluşturmuştur. Çalışma Biyoloji I dersi kapsamında sinir sistemi işlenirken impuls oluşumu, iletimi ve 

sinaps bölgesinden geçişi konusu esas alınarak biri kontrol diğeri deney grubu olmak üzere iki grup ile 

yapılmıştır. 

2.2.Verilerin Toplanması ve Analizi 

İmpuls oluşumu, iletimi ve sinaps bölgesinden geçişi konusu kontrol grubunu oluşturan 40 

öğrenciye öğretmen merkezli ve öğrencinin pasif olduğu geleneksel öğretim yöntemi ile anlatılırken, 

deney grubunu oluşturan 40 öğrenciye ise  geleneksel öğretim yöntemi ile anlatıldıktan sonra 

öğrencilerden impuls oluşumu, iletimi ve sinaps bölgesinden geçişi konusunda modeller oluşturmaları 

istenmiştir.  Model oluşturma konusunda bilgi verilen öğrencilere yapacakları modellemelerde 

özellikle zor anlaşılan ve kavram kargaşasına neden olan akson, dendrit, soma, Ranvier boğumu, 

Schwann kını, impuls oluşumu ve iletimi, sinir hücre zarının polarizasyon ve depolarizasyonu, sinaps 

bölgesinin yapısı, nörotransmitter maddelerin hareketi, gibi kavramları ve olayları dikkate alarak 

bunları göstermeleri istenmiştir.  
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Deney grubunu oluşturan öğrenciler tarafından oyun hamuru, alçı, iplik, tel, düğme, boncuk, 

pil, ampul, kablo gibi materyaller kullanılarak konuyla ilgili çeşitli modeller geliştirilmiş ve geliştirilen 

modeller sınıf ortamında tartışılarak değerlendirilmiş, eksiklikler ve yanlışlıklar düzeltilmiştir.  

Çalışmada yer alan öğrencilerin konu ile ilgili bilgi düzeylerini belirlemek için geliştirilen 

başarı testi kullanılmıştır. Biri doğru, dördü çeldirici olmak üzere beş seçenekli 40 çoktan seçmeli 

sorudan oluşan başarı testinin pilot çalışması 44 öğrenci üzerinde yapılmıştır. Soru güvenirliliği düşük 

olan sorular çıkarılarak son şeklini alan ve 25 sorudan oluşan başarı testinin Cronbach-alpha 

güvenirlik katsayısı 0.82 olarak bulunmuştur.  

Çalışmada yer alan öğrencilere impuls oluşumu, iletimi ve sinaps bölgesinden geçişi 

konusunda biri doğru, dördü çeldirici olmak üzere beş seçenekli 25 çoktan seçmeli sorudan oluşan 

başarı testi ön-test, son-test olarak uygulanmıştır 

 

Elde edilen veriler SPSS 15,00 paket programı ile analiz edilmiş,  kontrol grubu ile deney 

grubu arasında akademik başarı açısından anlamlı bir farklılık olup olmadığını belirlemek amacıyla 

bağımlı (Paired) ve bağımsız  (Independent) t-testi yapılmıştır (p:0.05)  

Uygulamalar bittikten beş hafta sonra başarı testi için kullanılmış olan test kalıcılık testi olarak 

uygulanmıştır. Ayrıca, sonuçları desteklemek amacıyla öğrencilere, "Yaptığınız uygulamayla ilgili 

olarak düşüncelerinizi yazınız?" ve "Yaptığınız uygulamayı farklı buluyor musunuz ve devam 

etmesini ister misiniz? "şeklinde iki açık uçlu soru sorularak görüşleri alınmıştır. Elde edilen bulgular 

betimleme, içerik analizi ve yorumlama şeklinde değerlendirilmiştir. 

3.BULGULAR VE YORUM 

Deney ve kontrol gruplarındaki öğrencilere uygulanan başarı testinin ön test puanlarına ait 

bağımsız t-testi sonuçlarına göre;  

 



II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi  524  
 

II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongre Kitabı 

Tablo 1. Deney ve Kontrol Gruplarının Ön Test Puanlarına Ait Bağımsız t-Testi Sonuçları 

 

Deney ve kontrol gruplarındaki öğrencilerin ön test puanları arasında anlamlı düzeyde bir 

farklılık saptanmamıştır (t= -0.646; p = .520). Deney gurubunun ön test ortalaması 42.10 iken kontrol 

gurubunun ortalaması 43.00 olarak bulunmuştur. Deney ve kontrol guruplarının ön test ortalamalarının 

birbirine yakın olması ve ön test puanları arasında anlamlı bir farklılık saptanmaması konuya yönelik 

olarak başarı düzeyleri açısından benzer gruplar olduğunu göstermektedir. 

 

Tablo 2. Deney ve Kontrol Gruplarının Ön Test-Son Test Puanlarına Ait Bağımlı t-Testi 

Sonuçlar 

 

 

 

Test 

 

Grup 

 

Öğrenci sayısı 

(N) 

 

Aritmetik  

Ortalama 

(X) 

 

Standart 
sapma 

(SS) 

 

t 

değeri 

 

p 

değeri 

 

Açıklama 

 

Ön test 

 

Deney 

 

Kontrol 

 

40 

 

40 

 

42,10 

 

43,00 

6,957 

 

5,416 

 

-0,646 

 

 

,520 

 

 

p > 0,05 

anlamsız 

 

Test 

 

Grup 

 

Öğrenci sayısı 

(N) 

 

Aritmetik  

Ortalama 

(X) 

 

Standart 
sapma 

(SS) 

 

t 

değeri 

 

p 

değeri 

 

Açıklama 

Ön test 

 

Son test 

 

 

Deney 

 

 

40 

 

40 

 

42,10 

 

89,15 

6,957 

 

6,007 

 

-33,442 

 

 

,000 

 

 

p < 0,05 

anlamlı 

Ön test 

 

Son test 

 

 

Kontrol 

 

 

40 

 

40 

 

43,00 

 

61,00 

5,416 

 

5,565 

 

-16,946 

 

 

,000 

 

 

p < 0,05 

anlamlı 
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Tablo 2’de görüldüğü gibi deney (t= -33.442, p= .000) ve kontrol  (t= -16,946, p = .000) 

gruplarının her ikisinde de grup içi ön test ve son test puanları arasında anlamlı düzeyde farklılıklar 

saptanmıştır. Bu farklılıklar son test puanları lehinedir. Deney ve kontrol gruplarının her ikisine de 

belirlenen konu anlatıldıktan sonra öğrencilerin başarı düzeylerinde bir artışın olması ve buna bağlı 

olarak son-test lehine anlamlı bir akademik başarı oluşması olağan bir sonuçtur. Deney ve kontrol 

gruplarının ön test son test ortalamalarına bakıldığında her iki grubun konu anlatımı sonunda 

ortalamaları artmıştır. Ancak deney grubunun akademik başarısının kontrol grubuna göre daha fazla 

arttığı görülmektedir. 

 

Tablo 3. Deney ve Kontrol Gruplarının Son Test Puanlarına Ait Bağımsız t-Testi Sonuçları 

 

Tablo 3’te görüldüğü gibi, deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin son test puanları arasında 

anlamlı düzeyde bir farklılık saptanmıştır (t= 21.742; p= .000) Deney gurubunun son test ortalaması 

89.15 iken kontrol gurubunun ortalaması 61.00 olarak bulunmuştur. Deney grubu son test puan 

ortalaması ile kontrol grubunun son test puan ortalaması arasında, deney grubu lehine 28.15 puanlık 

bir fark olduğu görülmektedir. Bu fark deney grubu öğrencilerine model yaptırma uygulamasının 

kontrol gurubu öğrencilerine göre akademik başarıyı anlamlı bir düzeyde artırdığını göstermektedir.  

 

  

 

Test 

 

Grup 

 

Öğrenci sayısı 

(N) 

 

Aritmetik  

Ortalama 

(X) 

 

Standart 
sapma 

(SS) 

 

t 

değeri 

 

p 

değeri 

 

Açıklama 

 

Son test 

 

Deney 

 

Kontrol 

 

40 

 

40 

 

89,15 

 

61,00 

6,007 

 

5,565 

 

21,742 

 

 

,000 

 

 

p < 0,05 

anlamlı 
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Tablo 4. Deney Ve Kontrol Gruplarının Kalıcılık Test Puanlarına Ait Bağımsız t-Testi Sonuçları 

 

Tablo 4’te görüldüğü gibi, deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin kalıcılık-test puanları 

arasında anlamlı düzeyde bir farklılık saptanmıştır  (t = 24.124; p < 0,05). Deney gurubunun kalıcılık 

test ortalaması 74,30 iken kontrol gurubunun ortalaması 42,30 bulunmuştur.  Deney grubu kalıcılık 

test puan ortalaması ile kontrol grubunun kalıcılık test puan ortalaması arasında, deney grubu lehine 

30 puanlık bir fark bulunmaktadır. Bu fark deney grubu öğrencilerine uygulanan geleneksel öğretim 

yöntemine ilave olarak yürütülen model oluşturmanın kontrol gurubu öğrencilerine uygulanan 

öğretmen merkezli ve öğrencinin pasif olduğu geleneksel öğretim yöntemine göre kalıcı öğrenmeyi 

daha çok artırdığı yönündedir. 

Tablo 5. Deney Grubu Öğrencilerinin Açık Uçlu Sorulara Verdikleri Cevapların Dağılımı 

  

Erkek 

Öğrenciler 

 

Kız 

Öğrenciler 

 

 

Toplam 

Soru:1)"Yaptığınız uygulamayla ilgili olarak 

düşüncelerinizi yazınız? "  

Uygulamadan memnun olduğunu ifade edenler 

 

 

7 

 

 

19 

 

 

26 

Uygulamadan memnun olduklarını; ancak çok 

zaman aldığını ifade edenler 

4 6 10 

Uygulamadan memnun olmadığını ifade edenler 3 1 4 

Soru:2) "Yaptığınız uygulamayı farklı buluyor 

musunuz ve devam etmesini ister misiniz? " 

   

Bu uygulamayı farklı bulduğunu ifade edenler. 9 16 25 

Bu uygulamayı farklı bulmadığını ifade edenler. 5 10 15 

Bu uygulamanın devam etmesini istediğini ifade 10 24 34 

 

Test 

 

Grup 

 

Öğrenci sayısı 

(N) 

 

Aritmetik  

Ortalama 

(X) 

 

Standart 
sapma 

(SS) 

 

t 

değeri 

 

p 

değeri 

 

Açıklama 

 

Kalıcılık 

 

Deney 

 

Kontrol 

 

40 

 

40 

 

74,30 

 

42,30 

5,932 

 

5,932 

 

 

24,124 

 

 

,000 

 

 

p < 0,05 

anlamlı 
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edenler. 

Bu uygulamanın devam etmesini istemediğini 

ifade edenler. 

4 2 6 

 

Bu çalışmada deney grubu öğrencilerine uygulamayla  ilgili iki açık uçlu soru yöneltilip 

cevaplamaları istenmiştir. Yukarıdaki çizelgede birinci soruya verilen cevaplara bakıldığı zaman 26 

öğrencinin uygulamadan memnun olduğunu, 10 öğrencinin  de uygulamadan memnun olduğunu ancak 

çok zaman aldığını , 4 öğrencinin ise bu uygulamadan memnun olmadığını ifade ettiğini görmekteyiz. 

Bu sonuca göre öğrencilerin çoğunluğunun yapılan uygulamadan memnun olduğunu söyleyebiliriz. 

Cinsiyete göre ise kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre uygulamadan daha çok memnun olduğu 

görülmektedir.  

İkinci soruya baktığımızda da öğrencilerin çoğunluğunun uygulamayı farklı bulduğu 

görülmektedir. 25 öğrenci bu uygulamayı farklı bulurken, 15 öğrenci ise bu uygulamanın diğer 

uygulamalardan farklı olmadığı görüşündedir. 34 öğrenci bu uygulamanın devam etmesini istediğini 

belirtirken, 6 öğrenci ise devam etmesini istemediğini ifade etmektedir. Bu sonuca göre öğrencilerin 

büyük çoğunluğunun uygulamanın devam etmesini istemeleri uygulamadan  memnun olduklarının bir 

göstergesidir. Nitekim ikinci sorudan elde edilen sonuçlar, birinci sorudan elde edilen sonuçları 

destekler niteliktedir. 

"Yaptığınız uygulamayla ilgili olarak düşüncelerinizi yazınız? " sorusuna öğrencilerin 

çoğunluğu uygulamadan memnun olduğunu belirtirken aynı zamanda bu uygulamanın; “Kendilerini 

araştırma yapmaya yönlendirdiğini; Konuların tekrar edilmesinde yardımcı olduğunu; Model 

oluştururken kendileri uğraştıkları için, konuları daha kolay anlamalarını ve daha kalıcı öğrenmelerini 

sağladığını; Öğrenilenleri pekiştirdiğini; Bazı kavramları ve bilgileri yanlış öğrendiklerini fark ederek 

düzeltmelerini sağladığını; Bu konunun zor bir konu olduğunu ve  modelleme uygulaması sayesinde 

konuyu ezberlemek zorunda kalmadan konuyla bütünleşerek daha iyi anladıklarını ve daha yaratıcı 

düşünebildiklerini; Modelleme uygulamasını ileriki meslek yaşantılarında mutlaka kullanacaklarını ve 

öğrenciler için çok yararlı olabileceğini” ifade etmişlerdir.  

                                                       SONUÇ VE TARTIŞMA 

Öğretme süreci içerisinde özellikle soyut kavramların öğretimi son derece zor olmakta ve 

öğrencilerde zihinsel yapılanmalar sorun haline gelmektedir. Bu nedenle soyut kavramların 

öğretiminde öğrencinin zihninde canlandırmayı ve algılamayı kolaylaştırıcı araçlar olarak görsel 

malzemeler, bilgisayar animasyonları, posterler, maket ve modellerden yararlanılmaktadır. Çünkü bu 

malzemeler daha fazla duyuyu uyarmakta ve öğrenciler aktif olarak katıldıkları ve bizzat kendilerinin 

yaptıkları etkinlikleri unutmamakta ve böylece daha başarılı bir öğrenme gerçekleşmektedir (Friedler 

& Tamir, 1990; Yiğit & Akdeniz,2000). 
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Modelleme; mevcut bilgilerden yola çıkarak bilinmeyen bir durumu açıklamak ve anlaşılır 

hale getirmek için yapılan işlemler bütünü olup modelleme sonucunda ortaya çıkan ürün ise model 

olarak nitelendirilmektedir (Harrison, 2001; Treagust, 2002). Modeller, karmaşık görünen olayların 

insanlar tarafından anlaşılmasını kolaylaştırmak amacıyla kullanılan bilimsel ve zihinsel etkinliklerdir 

(Paton, 1996).  

İnterdisipliner ve pozitif bir bilim dalı olan fen, ampirik ve analitik karakteri ile bilinmeyenleri 

parçalar halinde çözümleme özelliğine sahiptir. Fen bilimleri doğa olaylarını anlama ve doğaya hakim 

olma çabaları ile oluşmuş bir bilim dalıdır. Bu nedenle fende modeller kullanılarak anlamlı 

öğrenmenin gerçekleşmesi sağlanabilir ve böylece çevresini ve kendi yaşamını anlamaya yönelik bir 

düşünce sistemi geliştirilir. 

Anlamlı öğrenmenin tam olarak gerçekleştirilmesi için mental modelleme (zihinsel 

şekillenme)’nin oluşması gerekmektedir. Bu nedenle özellikle mikroskobik düzeydeki soyut 

kavramların zihinde şekillenmesinde de modeller kullanılmaktadır. Modelleme yolu ile yapılan 

benzetmelerde yabancılık çekilen bir olgu yabancılık çekilmeyen bir olgu ile açıklanır. Bazen de soyut 

içerikli olan kavramları öğrencinin zihninde somutlaştırır ve daha kolay anlaşılmasını sağlar, 

öğrencinin derse olan ilgisini ve katılımını artırır.  

Yaman ve Soran (2000) ile Tekkaya ve arkadaşları (2000)’ na göre; fen bilimlerinin önemli ve 

vazgeçilmez bir parçası olan biyoloji eğitimi öğretmen merkezli bir şekilde yapılmakta ve konular 

çoğunlukla pratikten uzak, teorik bilgiye dayalı, ders kitaplarına bağımlı kalınarak tahta-tebeşir 

yöntemiyle işlenmektedir. Güneş ve ark. (2006)’na göre; monoton, öğrenci katılımının olmadığı 

derslerde öğrenciler biyolojiyi ezberlenecek bir ders olarak görmekte, derse karşı ilgisiz ve isteksiz bir 

tutum sergilemektedirler. Dolayısıyla öğrencilerin derse katılımını sağlamak için değişik öğretim 

yöntemleri kullanılmalıdır.  

Çalışmamızda, öğrencilerin oyun hamuru, alçı, iplik, tel, düğme, boncuk, pil, ampul, kablo 

kullanarak oluşturdukları modeller sayesinde impuls oluşumu, iletimi ve sinaps bölgesinden geçişi 

konusunu daha iyi anladıkları, modelleri oluştururken hangi evrede neler olduğunu kendi kendilerine 

uğraşarak öğrendikleri saptanmıştır. Öğrencilerin yaparak ve yaşayarak öğrenmeyi bizzat 

gerçekleştirmiş olmaları hem başarı düzeylerini hem de öğrenmede kalıcılığı artırmıştır.  Çünkü son 

testler karşılaştırıldığında t-testi sonuçlarının deney grubu öğrencilerinin lehine olduğu görülmektedir. 

Çeşitli malzemeler kullanarak belirlenen konuyu ve bu konu çerçevesinde meydana gelen olayları 

kendi aralarında da tartışarak modelleyen öğrenciler grup içi öğrenmeyi de gerçekleştirmişlerdir.  

Ayrıca deney grubundaki öğrencilerin bu yöntem ile ilgili, açık uçlu sorulara yazılı olarak 

verdikleri cevaplar değerlendirildiğinde, öğrencilerin çoğunun bu uygulamadan memnun kaldıkları ve 

aynı uygulamanın devam etmesini istedikleri görülmektedir.  Öğrenciler, impuls oluşumu, iletimi ve 
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sinaps bölgesinden geçişi konusunun zor bir konu olduğunu ve modelleme uygulaması sayesinde 

konuyu ezberlemek zorunda kalmadan konuyla bütünleşerek daha iyi anladıklarını ve daha yaratıcı 

düşünebildiklerini ifade etmişlerdir. Ayrıca öğretmen adaylarının bazıları modelleme uygulamasını 

ileriki meslek yaşantılarında mutlaka kullanacaklarını ve öğrenciler için çok yararlı olabileceğini 

belirtmişlerdir. Bazı öğretmen adayları ise bu uygulamanın kendilerini araştırma yapmaya 

yönlendirdiğini, konuların tekrar edilmesinde yardımcı olduğunu, model oluştururken kendileri 

uğraştıkları için, konuları daha kolay anlamalarını ve daha kalıcı öğrenmelerini sağladığını, 

öğrenilenleri pekiştirdiğini, bazı kavramları ve bilgileri yanlış öğrendiklerini fark ederek düzeltmelerini 

sağladığını ifade etmişlerdir.  

Sonuç olarak, öğrenilmesi zor olan soyut ve kompleks konuların öğrenilmesinde yardımcı 

öğretici araçlardan biri olan model oluşturmanın öğrencilerde hem başarı düzeyini hem de öğrenmede 

kalıcılığı artırdığı gözlenmiştir. Buna göre biyolojinin bazı konularının öğretilmesinde öğrencilerin 

özellikle kendileri tarafından model oluşturmalarının hem akademik başarıyı daha çok artıracağı hem de 

kalıcı öğrenmeyi sağlayacağı ve bu önerinin özellikle materyal geliştirme derslerinde dikkate alınması 

gerektiği kanısını taşımaktayız.  

Farklı konularda benzer modellemelerin geliştirilerek, oluşturulan bu modellerin, biyoloji 

konuları açısından etkili olup olmadığının daha iyi değerlendirilmesi için bu tür çalışmaların devam 

etmesi gerektiğini düşünmekteyiz. Eğitim-öğretim süreci içerisinde; ne kadar farklı düşünce yapısı 

ortaya çıkarsa, öğrencilerin biyoloji konularını daha severek ve daha anlamlı öğrenebilecekleri 

kanısını taşımaktayız. 
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ÖZET 

 Bu araştırmada ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin Matematik dersine yönelik 

düşünceleri ve kaygıları hakkındaki görüşleri alınmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Mersin ili, 

Bozyazı ilçesindeki bir ilköğretim okulundan 6., 7. ve 8. sınıf öğrencilerinden olmak üzere toplam 81 

öğrenci oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak açık uçlu sorular kullanılmıştır. Öğrencilerin yazılı 

görüşlerinin analizinde ortaya çıkan açıklayıcı ve çıkarımsal kodlar kullanılarak ana temalar nitel 

olarak belirlenmeye çalışılmıştır. Veri analizi sonuçları öğrencilerin görüşlerinin bir üst düzey kod 

altında gruplara ayrıldığını göstermektedir. Analiz sonuçlarına bakıldığında ilköğretim 6., 7. ve 8. sınıf 

öğrencilerinin başarılı olanlarında da olmayanlarında da Matematik kaygılarının olduğu görülmüştür. 

Sonuçlar öğrencilerin Matematik kaygılarının öğretmen, öğrenci, konu ve çevreye dayalı olarak ortaya 

çıktığını göstermiştir. 

 Anahtar Kelimeler: Matematik Kaygısı, Matematik Eğitimi, İlköğretim İkinci Kademe 

Öğrencileri 

 ABSTRACT 

 The aim of this study was to find out mathematics anxiety of elementary second grade 

students. The study carried out on the 81 sixth, seventh and eight grade students of one school selected 

in Bozyazı Region in Mersin, Turkey at 2007-2008 terms. Open-ended problems were used as data 

collection tool. Data were analyzed qualitatively. Findings showed that elementary sixth, seventh and 

eighth grade students have mathematics anxiety whether they are successful or not successful. Results 

indicated that students’ mathematics anxiety were mainly based on teacher, student, subject and 

environment. 

 Key Words: Mathematics Anxiety, Mathematics Education, Elementary Second Grade 

Students 
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1.GİRİŞ 

 Kaygı, kişinin bir uyaranla karşı karşıya kaldığında yaşadığı, bedensel, duygusal ve zihinsel 

değişimlerle kendini gösteren bir uyarılmışlık durumudur (Taş, 2005). Turgut (1978)’a göre kaygı 

gelmesi beklenen bir tehlikeden korkma halidir (Baykul, 1999). Kaygı genel anlamda tehdit edici bir 

durum karşısında birey tarafından hissedilen huzursuzluk ve endişe durumu olarak da 

tanımlanmaktadır (Scovel, 1991). Olumsuz yönlerine rağmen kaygının organizmayı uyarıcı, koruyucu 

ve motive edici özellikleri de vardır. Kişinin yaralanma, acı, cezalandırılma, ayrılık, düş kırıklığı gibi 

durumlara karşı kendisini hazırlaması kaygının uyarıcı, tedbir alması ve eğer olumsuzluklar yaşanırsa 

daha kolay atlaması koruyucu ve başarısız olma endişesi ile daha çok çalışmaya sevk etmesi ise 

motive edici özelliklerine verilebilecek örneklerdir (Akgün, Gönen & Aydın, 2007). 

 Kaygı ile korku genellikle birbirine karıştırılmaktadır. Korku, bilinçli olarak tanınan, belirli bir 

tehlike (genel olarak dış baskı veya tehlike) karşısında ortaya çıkan heyecansal bir tepkidir. “Ben 

arıdan korkarım” örneğinde olduğu gibi korkunun kaynağı bilinir. Kaygı ise kişi tarafından 

bilinmeyen, belli olmayan, objesiz tehlikelere karşı verilen heyecansal bir tepkidir. Bireyin kendi 

varlığı için gerekli olan değerlerin, tehdit edilmesi halinin yaşandığı doğal işsel bir durumdur. 

Korkuda tehdit dışarıdandır. Benliğinin bütünü tehlike altında değildir. Kişi tehlikeyi bilir ve bununla 

uğraşmak için kaçma veya savaşma biçiminde bir davranış gösterebilir ve korku veren durum ortadan 

kalktığında rahatlar. Kaygı, daha genel bir durumdur. Korkudan daha şiddetli ve daha uzun sürelidir 

(Çevik, 1993). 

Bireyin matematik başarısını olumlu ya da olumsuz olarak etkileyebilecek faktörler şöyle 

sıralanmıştır: Bireyin yaşı, gelişim düzeyi, ilgi ve ihtiyaçları, zekâ düzeyi, sağlığı, yaşadığı çevre, 

öğretmen faktörü, okula başlama yaşı ve matematik dersine yönelik tutumları (Şahin, 2000). 

Ülkemizde pek çok öğrenci Matematiğin zor olduğunu ve Matematiği başaramayacağını düşünerek 

kaygılanmakta ve matematiğe karşı olumsuz tutum geliştirmektedir. Bu durum ilköğretimde 

başlamakta, okul yılları ilerledikçe maalesef artarak devam etmektedir. Sonuçta öğrenciler bu önemli 

araca karşı olumsuz tutum takınmakta, kendilerine güvensizlik geliştirmektedir. Daha da kötüsü 

kendilerinin Matematiği öğrenecek kadar zeki olmadıkları, Matematiğin onların uğraşacağı konular 

arasında bulunmadığı kanaatine varmaktadırlar (Yenilmez & Özbey, 2006). 

Bireyin matematik başarısını olumsuz olarak etkileyebilen önemli bir faktörün Matematik 

kaygısı olduğu açıktır. Matematik kaygısının Matematik başarısını olumsuz yönde etkileyen ve 

öğrencilerde Matematiğe karşı olumsuz tutum oluşturan önemli bir duyuşsal faktör olduğu 

belirtilmektedir (Tooke & Lindstrom, 1998). Richardson & Suinn (1972)’e göre matematik kaygısı 

sayıların kullanımına ve matematiksel problemlerin çözümüne engel olan gerginlik ve kaygı 

duygusudur. Miller & Mitchell (1994) tarafından kaygı, “Öğrencilerin Matematiği düşündüklerinde 
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öylece kalakalmalarına neden olan, performanslarını düşüren dolayısıyla öğrenmelerini engelleyen 

mantık dışı korku hali” biçiminde tanımlanmıştır. 

 Araştırmacılar Matematik kaygısının zeka dışı faktörlerden oluşan bir yapı olduğunu 

savunmaktadırlar (Hembree, 1990; Suinn & Edwards, 1982; Zeidner, 1991). Dreger & Aiken ile 

Richardson & Suinn (1972) matematik kaygısını tek boyutlu bir yapı olarak tanımlamışlardır. Diğer 

araştırmacılar ise, matematik kaygısının iki (Alexandar & Cobb, 1984; Brush, 1981; Plake & Parker, 

1982; Rounds & Hendel, 1980), üç veya daha çok boyutlu olduğunu bulmuşlardır. Genel olarak 

belirtmek gerekirse, problem çözme kaygısı, değerlendirme kaygısı, matematik test kaygısı, sayı 

kaygısı, matematik öğrenme kaygısı ve soyutlama kaygısı gibi kaygı türleri matematik kaygısının alt 

boyutları olarak görülmektedir (Baloğlu, 2004). 

 Matematik kaygısının oluşmasında birçok etken vardır. Bu etkenleri literatürde birçok 

araştırmacı farklı biçimde ifade etmiştir (Bekdemir, Işık & Çıkılı, 2004; Harper & Daane, 1998; 

Hembree, 1990; Sloan, Daane & Glesen, 2002; Hadfield & Lillibridge, 1991; Jackson & Leffingwell, 

1999; Stuart, 2000; Trujillo & Hadfield, 1999).  Lazarus (1974)’a göre matematik kaygısını oluşturan 

faktörler; matematik alanının kendi yapısı ile ilgili faktörler, eğitimsel faktörler, ailelerin tavırları ile 

ilgili faktörler, kişisel değerler ve matematikten beklentilerdir. Byrd (1982), Matematik kaygısına 

sebep olan etkenleri iki ana başlık altında toplamıştır; durumsal, kişiliksel veya kişisel sebepler. 

Durumsal sebepler, Matematik eğitiminde kullanılan eğitimsel metotlar ve matematiksel terimler gibi 

Matematik eğitiminin kendisi ile ilgili faktörlerdir. Bireylerin psikolojik ve duygusal karakterleri 

kişiliksel sebeplerdir. Harris & Harris (1987) de etkenleri öğrenci-ilişkili, öğretmen-ilişkili ve öğretim-

ilişkili olarak ifade etmiştir. Genel olarak matematik kaygısını oluşturan etkenleri iki ana başlık altında 

toplayabiliriz; bilişsel etkenler ve duyuşsal etkenler. Bilişsel etkenler; öğretmenin bilgi eksikliği ve 

otoriter öğretim stilleri, öğrencilerin matematik alt yapı eksikliği, formülleri ezberletme alışkanlığı, 

gerçek hayatla ilgili olamayan problem ve uygulamaların yaygınlığı, katı, zor ve zamanla 

sınırlandırılmış sınavlar, somut materyallerin kullanılmaması, kuralcı kitaplar ve matematikteki bazı 

konuların zorluğu ile ilgilidir. Duyuşsal etkenler ise; kişilik tipleriyle, matematikten kaçınmayla, 

matematiğe karşı olumsuz tutumla, güven eksikliğiyle, matematik başarı düzeyiyle, olumsuz okul 

tecrübeleriyle, cinsiyet önyargısıyla, aileyle ve öğretmen davranışlarıyla ilgilidir (Bekdemir, 2007). 

 İlköğretimin ilk yıllarında Matematikle tanışan tüm öğrencilerin Matematiğe karşı olan 

tutumları aynı olmamaktadır. Öğrencinin Matematiği başaramayacağını düşünmesi hatta onunla ilgili 

konularla uğraşmak istememesinin sonucunda Matematik dersine kaygı duymakta ve dersi 

sevmemektedir. Matematik kaygısı yaşayan öğrencilerin derste işlenecek konuları anlamayarak 

başarısız olması durumunun kaygının doğal bir sonucu olduğu bilinmektedir. Ayrıca bu kaygı 

durumunun üzerine gidilmediği taktirde bir kartopu yığını gibi büyüyeceği ve önüne geçilemez bir hal 
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alacağı da unutulmamalıdır (Yenilmez & Özbey, 2006). İşte bu yüzden Matematiğe karşı duyulan 

kaygının nedenini belirlemek ve azaltmak için yapılacak araştırmalara ihtiyaç vardır. 

2.YÖNTEM 

 Bu araştırmanın amacı ilköğretim 2. kademede öğrenim gören öğrencilerin matematik dersine 

yönelik düşünceleri ve kaygıları hakkındaki görüşlerini belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubunu 

Mersin ili Bozyazı ilçesine bağlı bir ilköğretim okulunda öğrenim gören 6. sınıftan 41, 7. sınıftan 21 

ve 8. sınıftan 19 olmak üzere toplam 81 öğrenci oluşturmuştur. Bu öğrencilerin Matematik dersine 

yönelik düşüncelerini ve kaygılarını belirlemek amacıyla 6 adet soru sorulmuş ve bu sorulara 

verdikleri yanıtları bir ders saati süresince yazmaları istenmiştir. Öğrencilerin yazılı görüşleri 

araştırmacı tarafından tekrar tekrar okunmuş, önceden belirlenen ve analiz anında ortaya çıkan ana 

temalar belirlenmeye çalışılmıştır (Miles & Huberman, 1984). Öğrencilerin her bir soruya verdiği 

yanıtlara ait belirlenen kodlar “araştırmacı üçgenleme tekniği” (Johnson & Christensen, 2004)  

kullanılarak üç uzman araştırmacı tarafından tekrar kontrol edilmiş ve öğrencilerin Matematik dersine 

yönelik düşüncelerini ve kaygılarını ortaya çıkarmak amacıyla sorulan 6 soruya verdikleri yanıtlara ait 

kodlar hakkında görüş birliğine varılmıştır. Çalışma grubundaki öğrencilerin Matematik dersine 

yönelik düşünceleri ve kaygılarına ait kodlar, ilköğretimdeki öğrencilerin öğrenim kademelerine ve 

cinsiyetlerine göre frekans olarak belirlenmiştir.  

3. BULGULAR 

 Araştırmanın çalışma grubunu toplam 81 öğrenci oluşturmuştur. Yapılan bu araştırmada 

öğrencilerin her bir soruya verdikleri yanıtlara ait kodlar ve frekanslar aşağıdaki gibidir. 

Öğrencilerin Matematik dersine yönelik düşüncelerini belirlemek amacıyla sorulan 1. soruya 

verdikleri yanıtlara ait kodlar ve bu kodların ilköğretim kademe seviyesi ve cinsiyete göre frekans 

olarak dağılımı Tablo 1’deki gibidir.                                                                                                        

Tablo 1.İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin Matematik dersine yönelik düşüncelerine ait 

kodların ilköğretim kademe seviyesi ve cinsiyete göre frekans dağılımı 

Soru 1: Matematik deyince aklınıza ne geliyor?  

 6  

Toplam 

7  

Toplam 

8  

Toplam 

Genel 

Toplam 
K E K E K E 

Zevkli bir ders 5 6 11 3 0 3 3 1 4 18 

Sorular 3 6 9 1 3 4 2 2 4 17 
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Çözümler 1 3 4 0 0 0 0 0 0 4 

Zor bir ders 3 2 5 1 1 2 1 0 1 8 

Kolay bir ders 2 1 3 0 0 0 0 0 0 3 

Sayılar/Rakamlar 9 9 18 5 4 9 4 3 7 34 

Hayaller/Gelecek 3 2 5 2 0 2 0 0 0 7 

Heyecan 1 1 2 0 1 1 2 0 2 5 

Korkunç bir ders/Korktuğum bir 

ders 

5 1 6 2 0 2 2 0 2 10 

Sınavlar 1 1 2 1 0 1 0 0 0 3 

Öğretmen(+) 2 2 4 2 0 2 1 3 4 10 

Öğretmen(-) 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 

Problemler  3 3 6 1 6 7 4 2 6 19 

İşlemler(Çarpma,bölme,çıkarma, 

toplama) 

16 20 36 1 4 5 4 3 7 48 

Hayat 2 1 3 1 1 2 0 0 0 5 

Denklemler 2 0 2 0 0 0 0 1 1 3 

Tablo 1’ e bakıldığında “Matematik deyince aklınıza ne geliyor?” sorusuna öğrencilerin 

verdiği yanıtlara ait kodlara bakıldığında genel olarak 6. sınıftan 11 öğrencinin “zevkli bir ders”, 18 

öğrencinin “sayılar-rakamlar”, 9 öğrencinin “sorular” ve 36 öğrencinin “işlemler” şeklinde görüş 

bildirdikleri, 7. sınıftan 9 öğrencinin “sayılar-rakamlar”, 4 öğrencinin “sorular” ve 7 öğrencinin 

“problemler” şeklinde görüş bildirdikleri, 8. sınıftan ise 7 öğrencinin “sayılar-rakamlar”, 4öğrencinin 

“sorular”, 6 öğrencinin “problemler” ve 7 öğrencinin “işlemler” şeklinde görüş bildirdikleri 

görülmüştür. Yani toplamda 18 öğrencinin “zevkli bir ders”, 34 öğrencinin “sayılar- rakamlar”, 17 

öğrencinin “sorular”, 19 öğrencinin “problemler”, 48 öğrencinin ise “işlemler” şeklinde görüş 

bildirdikleri görülmüştür.  
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Öğrencilerin Matematik dersine yönelik düşüncelerini belirlemek amacıyla sorulan 2. soruya 

verdikleri yanıtlara ait kodlar ve bu kodların ilköğretim kademe seviyesi ve cinsiyete göre frekans 

olarak dağılımı Tablo 2’deki gibidir.                                                                                                      

Tablo 2.İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin Matematik derslerinde kendilerini nasıl 

hissetiklerine dair düşüncelerine ait kodların ilköğretim kademe seviyesi ve cinsiyete göre 

frekans dağılımı 

Soru 2: Matematik derslerinde kendinizi nasıl hissediyorsunuz? 

 6  

Toplam 

7  

Toplam 

8  

 Toplam 

Genel 

Toplam 
K E K E K E 

Yalnız 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Kaygılı 9 2 11 3 1 4 2 1 3 18 

Rahat 1 0 1 2 0 2 4 1 5 8 

Mutlu 4 5 9 3 0 3 1 4 5 17 

Heyecanlı(+) 1 3 4 1 1 2 0 2 2 8 

Heyecanlı(-) 3 4 7 0 1 1 1 0 1 9 

Normal 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 

İyi 10 10 20 2 6 8 4 3 7 35 

Kötü 2 4 6 1 3 4 2 1 3 13 

Yorgun 1 2 3 0 1 1 0 0 0 4 

Stresli 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 

Tablo 2’ ye bakıldığında “Matematik derslerinde kendinizi nasıl hissediyorsunuz?” sorusuna 

öğrencilerin verdiği yanıtlara ait kodlara bakıldığında genel olarak 6. sınıftan 11 öğrencinin “kaygılı”, 

9 öğrencinin “mutlu”,7 öğrencinin “heyecanlı(-)” ve 20 öğrencinin “iyi” şeklinde görüş bildirdikleri, 

7. sınıftan 8 öğrencinin “iyi”, 4 öğrencinin “kötü” ve 4öğrencinin “kaygılı” şeklinde görüş 

bildirdikleri, 8. sınıftan ise 7 öğrencinin “iyi”, 5 öğrencinin “mutlu” ve 5 öğrencinin “rahat” şeklinde 

görüş bildirdikleri görülmüştür. Yani toplamda 18 öğrencinin “kaygılı”, 35 öğrencinin “iyi”, 17 

öğrencinin “mutlu”, 13 öğrencinin ise “kötü” ve 9 öğrencinin “heyecanlı(-)” şeklinde görüş 

bildirdikleri görülmüştür.  
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 Öğrencilerin Matematik dersine yönelik düşüncelerini belirlemek amacıyla sorulan 3. 

soruya verdikleri yanıtlara ait kodlar ve bu kodların ilköğretim kademe seviyesi ve cinsiyete göre 

frekans olarak dağılımı Tablo 3’deki gibidir.                                                                                                        

Tablo 3.İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin Matematik dersini sevmeleri ya da 

sevmemelerine neden olan etkenlere ait kodların ilköğretim kademe seviyesi ve cinsiyete göre 

frekans dağılımı 

Soru 3: Matematiği sevmenizdeki ya da sevmemenizdeki etkenler nelerdir? 

 6  

Toplam 

7  

Toplam 

8  

Toplam 

Genel 

Toplam 
K E K E K E 

Yetenek(+) 10 11 21 0 6 6 4 4 8 35 

Yetenek(-) 5 6 11 0 2 2 1 1 2 15 

Zor bir ders olması 2 3 5 1 0 1 0 1 1 7 

Kolay bir ders olması 1 3 4 0 1 1 0 1 1 6 

Zevkli bir ders olması 4 2 6 5 5 10 2 4 6 22 

Öğretmen(+) 8 2 10 3 1 4 2 1 3 17 

Öğretmen(-) 1 2 3 0 0 0 0 0 0 3 

Çevre(Aile, arkadaş,..) (+) 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 

Çevre(Aile, arkadaş,..) (-) 3 2 5 0 0 0 1 0 1 6 

Tablo 3’ e bakıldığında “Matematiği sevmenizdeki ya da sevmemenizdeki etkenler nelerdir?” 

sorusuna öğrencilerin verdiği yanıtlara ait kodlara bakıldığında genel olarak 6. sınıftan 21 öğrencinin 

“yetenek(+)”, 11 öğrencinin “yetenek(-)”, 10 öğrencinin “öğretmen(+)” ve 6 öğrencinin “zevkli bir 

ders olması” şeklinde görüş bildirdikleri, 7. sınıftan 10 öğrencinin “zevkli bir ders olması”, 6 

öğrencinin “yetenek(+)” ve 4 öğrencinin “öğretmen(+)” şeklinde görüş bildirdikleri, 8. sınıftan ise 8 

öğrencinin “yetenek(+)” ve 6 öğrencinin “zevkli bir ders olması” şeklinde görüş bildirdikleri 

görülmüştür. Yani toplamda 35 öğrencinin “yetenek(+)”, 22 öğrencinin “zevkli bir ders olması”, 17 

öğrencinin “öğretmen(+)” ve 15 öğrencinin “yetenek(-)” şeklinde görüş bildirdikleri görülmüştür.  
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 Öğrencilerin Matematik dersine yönelik düşüncelerini belirlemek amacıyla sorulan 4. 

soruya verdikleri yanıtlara ait kodlar ve bu kodların ilköğretim kademe seviyesi ve cinsiyete göre 

frekans olarak dağılımı Tablo 4’deki gibidir.                                                                                                        

Tablo 4.İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin günlük hayatta Matematik bilgisi gerektiren 

durumlarda kendilerini nasıl hissettiklerine dair düşüncelerine ait kodların ilköğretim kademe 

seviyesi ve cinsiyete göre frekans dağılımı 

Soru 4: Günlük hayatta matematik bilgisi gerektiren durumlarda kendinizi nasıl hissediyorsunuz? 

 

 6  

Toplam 

7  

Toplam 

8  

Toplam 

Genel 

Toplam 
K E K E K E 

Çok iyi 8 3 11 0 1 1 1 0 1 13 

İyi 8 14 22 6 6 12 6 7 13 47 

Orta 3 1 4 1 3 4 2 2 4 12 

Kötü 9 6 15 2 1 3 1 0 1 19 

Çok kötü 1 2 3 1 0 1 0 0 0 4 

Tablo 4’ e bakıldığında “Günlük hayatta matematik bilgisi gerektiren durumlarda kendinizi 

nasıl hissediyorsunuz?” sorusuna öğrencilerin verdiği yanıtlara ait kodlara bakıldığında genel olarak 6. 

sınıftan 22 öğrencinin “iyi” ve 15 öğrencinin “kötü” şeklinde görüş bildirdikleri, 7. sınıftan 12 

öğrencinin “iyi” ve 4 öğrencinin “orta” şeklinde görüş bildirdikleri, 8. sınıftan ise 13 öğrencinin “iyi”, 

4 öğrencinin “orta” şeklinde görüş bildirdikleri görülmüştür. Yani toplamda 47 öğrencinin “iyi” ve 19 

öğrencinin “kötü” şeklinde görüş bildirdikleri görülmüştür.  

 Öğrencilerin Matematik dersine yönelik düşüncelerini belirlemek amacıyla sorulan 5. 

soruya verdikleri yanıtlara ait kodlar ve bu kodların ilköğretim kademe seviyesi ve cinsiyete göre 

frekans olarak dağılımı Tablo 5’deki gibidir.                                                                                                        
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Tablo 5.İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin Matematik dersinde tahtaya kalktıklarında 

hissetikleri duygulara yönelik görüşlerine ait kodların ilköğretim kademe seviyesi ve cinsiyete 

göre frekans dağılımı 

Soru 5: Matematik dersinde tahtaya kalkmak size neler hissettiriyor? 

 6  

Toplam 

7  

Toplam 

8  

 

Toplam 

Genel 

Topla

m 
K E K E K E 

Mutlu hissediyorum 7 3 10 4 5 9 5 7 12 31 

Korku duyuyorum 1

1 

13 24 5 3 8 3 1 4 36 

Heyecanlanıyorum(+) 3 2 5 0 3 3 3 1 4 12 

Heyecanlanıyorum(-) 1 1 2 0 0 0 0 1 1 3 

Kendime güveniyorum 1

1 

10 21 3 1 4 1 0 1 26 

Tablo 5’ e bakıldığında “Matematik dersinde tahtaya kalkmak size neler hissettiriyor?” 

sorusuna öğrencilerin verdiği yanıtlara ait kodlara bakıldığında genel olarak 6. sınıftan 24 öğrencinin 

“korku duyuyorum” , 21 öğrencinin “kendime güveniyorum” ve 10 öğrencinin “mutlu hissediyorum” 

şeklinde görüş bildirdikleri, 7. sınıftan 9 öğrencinin “mutlu hissediyorum” ve 8 öğrencinin “korku 

duyuyorum” şeklinde görüş bildirdikleri, 8. sınıftan ise 12 öğrencinin “mutlu hissediyorum” ve 4 

öğrencinin “korku duyuyorum” şeklinde görüş bildirdikleri görülmüştür. Yani toplamda 36 öğrencinin 

“korku duyuyorum” , 31 öğrencinin “mutlu hissediyorum” ve 26 öğrencinin “kendime güveniyorum” 

şeklinde görüş bildirdikleri görülmüştür.  

 Öğrencilerin Matematik dersine yönelik düşüncelerini belirlemek amacıyla sorulan 6. 

soruya verdikleri yanıtlara ait kodlar ve bu kodların ilköğretim kademe seviyesi ve cinsiyete göre 

frekans olarak dağılımı Tablo 6’daki gibidir.            
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Tablo 6.İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin Matematik sınavlarının onlara hissettirdiği 

duygulara yönelik düşüncelerine ait kodların ilköğretim kademe seviyesi ve cinsiyete göre 

frekans dağılımı 

Soru 6: Matematik sınavları sizde ne tür duygular uyandırıyor? 

 6  

Toplam 

7  

Toplam 

8  

 Toplam 

Genel 

Toplam 
K E K E K E 

Mutlu oluyorum 8 4 12 2 2 4 1 1 2 18 

Korkuyorum 13 12 25 6 4 10 4 6 10 45 

Heyecanlanıyorum 10 9 19 2 4 6 7 2 9 34 

Normal hissediyorum 3 4 7 0 2 2 1 2 3 12 

Tablo 6’ ya bakıldığında “Matematik sınavları sizde ne tür duygular uyandırıyor?” sorusuna 

öğrencilerin verdiği yanıtlara ait kodlara bakıldığında genel olarak 6. sınıftan 25 öğrencinin 

“korkuyorum” , 19 öğrencinin “heyecanlanıyorum” ve 12 öğrencinin “mutlu oluyorum” şeklinde 

görüş bildirdikleri, 7. sınıftan 10 öğrencinin “korkuyorum” ve 6 öğrencinin “heyecanlanıyorum” 

şeklinde görüş bildirdikleri, 8. sınıftan ise 10 öğrencinin “korkuyorum” ve 9 öğrencinin 

“heyecanlanıyorum” şeklinde görüş bildirdikleri görülmüştür. Yani toplamda 45 öğrencinin 

“korkuyorum”  ve 34 öğrencinin “heyecanlanıyorum” şeklinde görüş bildirdikleri görülmüştür.  

İlköğretim ikinci kademede öğrenim gören toplam 81 öğrencinin matematik dersine yönelik 

düşünceleri ve kaygıları hakkında verdikleri görüşlerden bazıları şu şekildedir: 

 A1 öğrencisinin görüşü: 

  “Matematik denince aklıma birçok işlemin bulunduğu ders geliyor. Matematik 

 dersinden korkuyorum. Çünkü birçok işlemi ve soruları bilemeyeceğimden çok 

 korkuyorum. Onun için matematik bana çok korkunç bir ders olarak geliyor.” 

B10 öğrencisinin görüşü: 

  “Matematik denince aklıma eğlence geliyor. Çok zevkli bir ders bunun zevkli  olmasının 

 sebeplerinden birisi de öğretmeni sevmektir. Ama zevkli olunca ders çok çabuk geçiyor ve bu 

 kötü oluyor.” 

C3 öğrencisinin görüşü: 
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  “Zorlu problemler ve de çok zor sorular. Çünkü matematik insanı boğuyor, çok 

 düşündürüyor, insanın içini karartıyor.” 

A14 öğrencisinin görüşü:  

“Matematik denince benim aklıma sayıların karmaşık dünyası geliyor. Çünkü her ne kadar 

 matematiği sevsem de sayılar bana çok farklı ve çok karışık şeyler ifade ediyor.” 

B7 öğrencisinin görüşü: 

“Çok kaygılanıyorum. Bildiğim soruları söyleyemiyorum. Çünkü en önemli  derslerden biri 

 olduğu için yanlış yaparım diye düşünüyorum. Bazı konularda anlamadığım için zor geliyor 

 bir de ondan kaygılanıyorum.” 

C17 öğrencisinin görüşü:  

Matematik dersinde sıramda otururken korkudan titrer gibi oluyorum. Öğretmen beni 

 kaldıracak diye çok korkuyorum. Ama sakin olmaya ve korkmamaya çalışıyorum.” 

A15 öğrencisinin görüşü:  

“Matematik dersinde kendimi çok neşeli çok sevinçli hissediyorum. Nedeni ise 

 matematik dersinde işlem yapmak, problem çözmek benim çok hoşuma gidiyor ve 

 matematiği çok öğrenmek istiyorum.” 

B8 öğrencisinin görüşü: 

 “Rahatım ama aynı zamanda soruları bilemem diye biraz da kaygılıyım. Galiba biraz 

 kendime güvenim yok. Biliyorum o olmazsa hiç biri olmaz ama ne yapabilirim. 

 Elimde değil. Galiba biraz da heyecanlıyım.” 

C11 öğrencisinin görüşü:  

“İyi hissediyorum. Nedeniyse sorularla uğraşmak ve sonucu bulmak hoşuma gidiyor. Bir şeyler 

 yapıp tek başına doğruyu elde etmek bana güven veriyor.” 

A9 öğrencisinin görüşü:  

“Doğrusu matematik dersinde biraz soruları çözemeyeceğim ve anlayamayacağım diye biraz 

 kaygılanıyorum. Çünkü soruları fazla anlayamıyorum. Ama hepsi benim yüzümden çünkü 

 fazla çalışıp üstüne düşmüyorum. İnanın öğretmenlerin suçu yok.” 

B16 öğrencisinin görüşü:  

“Matematik dersini seviyorum. Çünkü matematik dersinde yani aklımızı kullanarak, 

 mantığımızı kullanarak cevap veriyoruz. Ben de bundan zevk alıyorum. Bu yüzden ben de 

 matematik öğretmeni olmak istiyorum.” 
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C5 öğrencisinin görüşü:  

“Ben matematiği seviyorum ve benim matematiği sevmemin etkenleri matematik çok  güzel 

 bir ders çünkü matematiği öğrenmezsek, kavramazsak başka hiçbir derste de iyi 

 olmayabiliriz bu yüzden. Matematiği sevmemdeki diğer etken matematik çok güzel bir  ders.” 

A26 öğrencisinin görüşü:  

“Çok seviyorum. Sevme sebeplerim; mantıklı bir ders. Ezber yapılarak değil soru çözülerek 

 öğreniliyor. Matematik ezber yapılarak öğrenilmediği için bunu sadece yeteneği olanlar 

 yapabiliyor ve bunlar öğretmenlerin gözdesi olarak tanınıyor.” 

B20 öğrencisinin görüşü: 

 “Matematiği sevmemdeki etken; öğretmenimden dolayı, bazı konulardaki kolaylık ve güzel 

 anlatıldığı için. Matematiği sevmememdeki etken; konuların çoğu zor olduğu için ve bazı 

 öğretmenlerden dolayı.” 

C13 öğrencisinin görüşü:  

“Matematik diye bir şey iyi ki de var. Çünkü matematik günlük hayatta baya bir yararı var. 

 Örneğin; markete gittik. Yumurta aldık. Eğer biz matematik dersi diye bir şey öğrenmeseydik 

 şimdi bunu hesaplayamazdık.” 

A33 öğrencisinin görüşü:  

“Açıkçası benim matematiksel becerim pek yoktur. Ama şimdiye kadar hep takdir aldım. Bu 

 yönden becerim olmadığı için bu dersi sevmiyorum. O yüzden günlük hayatta matematik 

 bilgisi gerektiren durumlarda kendimi kötü hissediyorum.” 

B19 öğrencisinin görüşü:  

“Matematik dersinde tahtaya kalktığımda kendimi iyi hissediyorum. Mutluluktan uçacak gibi 

 oluyorum çünkü oraya çıkıp soruyu çözüp anlatmak ayrı bir şey.” 

C16 öğrencisinin görüşü:  

“Korku veriyor. Yapamam, herkes güler, öğretmen kızar diye düşünüyorum. Kızmaz da 

 benim düşüncem o. En kolay bilinen yerde heyecandan unutuyorum, ya da karıştırıyorum.” 

A39 öğrencisinin görüşü:  

“Matematik dersinde tahtaya kalkmak beni çok heyecanlı hissettiriyor ve sanki soruyu tek ben 

 çözmüşüm gibi geliyor. Yani benim matematik dersinde başarılarımı sürdürmek anlamına 

 geliyor.” 

B2 öğrencisinin görüşü: 
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“Sınavda bazen korkuyorum bazen heyecanlı oluyorum. İşlem yapacağım sınavdan iyi mi kötü 

 mü olacağım diye içimde bir his var. Hani bir yere gidersiniz araba tutar ya onun gibi…” 

C9 öğrencisinin görüşü:  

Soruları bilsem de yanlış yapacağım diye korkuyorum. Çok heyecanlanıyorum. 

 Heyecanlandığım için bildiğim soruları da yanlış yapıyorum. Çalışsam bile yapamayacağım 

 gibi geliyor.” 

5.SONUÇ VE TARTIŞMA 

 Araştırmadan elde edilen bulgulara göre ilköğretim 6., 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin almış 

oldukları Matematik derslerine yönelik kaygılarının az veya çok, zaman zaman olduğu şeklinde görüş 

bildirdikleri belirlenmiştir. Kaygısı olduğunu düşünen öğrencilerin matematiği; zorluklarla 

karşılaşacağım bir ders, öğretmenin soru sorup da bilemeyeceğim bir ders, işlemleri yapamamaktan 

korktuğum bir ders, kafamda bir sürü soru işaretlerinin olduğu bir ders, insanı boğan, çok düşündüren, 

içini karartan bir ders, içimde nefret duygusu uyandıran bir ders, karmaşık konuların yer aldığı ve hiç 

girmek istemediğim bir ders, nankör bir ders, birçok formülü içinde bulunduran bir ders, zor testler ve 

yazılı sorularının yer aldığı bir ders, zekâ ve çalışmak gerektiren bir ders ve kötü not aldığım bir ders 

olarak ifade ettikleri, kaygısı olmadığını düşünen öğrencilerin matematiği; derslerin en güzeli, 

hayallerimi gerçekleştirecek bir ders, beni heyecanlandıran bir ders, eğlenceli bir ders, hayatımıza 

düzen getiren bir ders, çözülemeyen sorular çözüldüğünde çok zevkli olan bir ders, hayattaki sayısal 

değerleri anlatan en güzel ders, hayatta her yerde kullandığımız bir ders olarak ifade ettikleri 

saptanmıştır.  

 Matematik kaygısı olduğunu düşünen öğrencilerin görüşlerinde matematiğin hayatın çoğunu 

kaplayacağına, geleceğe yatırım yaptıklarına, hiç kimsenin yardım etmeyeceğini düşünerek yalnız 

hissettiklerine, sanki herkesin kendileriyle dalga geçtiklerine, bildikleri soruları söyleyemediklerine, 

işlemlerin çok kafa yorduğuna, korkudan titrediklerine, anlamayınca arkadaşlarının güleceğine, 

kendilerine güvenlerinin olmadığına, becerilerinin olmadığına, ailelerinin sürekli çalış demelerinin 

kendilerini olumsuz etkilediğine, bazı konuları hiç sevmediklerine, dersten çabuk sıkıldıklarına, 

matematiğin içinde kaybolduklarına, günlük hayatta matematikle karşılaşmanın utanç verici bir durum 

olduğuna ve böyle bir durumda kendilerini çok boş hissettiklerine, sınavlarda not kaygısına 

kapıldıklarına, kendilerinden kaynaklı olarak mutsuz olduklarına(fazla kitap okumama, soruları 

yamıyorum diye bırakma ya da bilmedikleri soruları araştırmadan yapma) ilişkin ifadelere yer 

verdikleri görülmüştür. Matematik kaygısı olmadığını düşünenlerin ise görüşlerinde erkeklerin 

macerayı sevdiğine dolayısıyla işlemlerle kavga yapmanın da maceralı bir iş olduğuna, kendilerini 

başarılı gördüklerine, matematik dersinde tahtaya kalkarak bildiklerini herkese ispat ettiklerine ve 

öğretmenin gözüne girdiklerine, en çok matematikte mantık ve düşünmenin ağırlıklı olduğuna 

dolayısıyla zekâlarını geliştirdiğine, sadece yeteneği olanların matematik dersini yapabileceğine, 
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öğretmenin çok iyi anlattığına, arkadaşlarla yarış içinde olduklarına, kendilerini matematiğin içinde 

bulduklarına, yeni bir şeyler öğrenmenin mutlu ettiğine ilişkin ifadelere yer verdikleri görülmüştür. 

 Öğrencilerin tüm bu görüşleri dikkate alındığında matematik kaygısına neden olan duyuşsal ve 

bilişsel faktörlerin birçoğunu yansıttığı görülebilir. Bunlar; matematikten kaçınma, güven eksikliği, 

matematik başarı düzeyi, olumsuz okul tecrübeleri, aile, öğretmen davranışları, formülleri ezberletme 

alışkanlığı, katı, zor ve zamanla sınırlandırılmış sınavlar ve matematikteki bazı konuların zorluğudur 

(Bekdemir, 2007). Tüm bu olumsuz tutumlar tablolara dikkat edilecek olursa 6. sınıftan 8. sınıfa doğru 

azalmaktadır. Cinsiyetlere göre ise belirgin bir farklılaşma yoktur. 

 Bu araştırmada öğrencilerin birçoğunda Matematik kaygısı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Matematik kaygısının matematikte çok zayıf olan öğrencide de çok başarılı olan öğrencide de olduğu 

görülmüştür. Genel olarak matematik kaygısının ortaya çıkmasındaki etkenler şunlardır; öğretmen, 

konular, öğrenci, çevredir. Öğretmenin anlatım tarzı, öğrenciye karşı ilgisi-alakası, ders işleyiş şekli, 

matematiği veya mesleğini sevip sevmemesi gibi faktörler öğrencilerin matematiğe olan tutumlarını en 

öncelikli olarak etkilediği görülmüştür. Konular olarak da konuların zorluğu, anlaşılırlığı, ağırlığı, 

günlük hayatta kullanılıp kullanılmaması öğrencilerin matematiğe ilgilerini değiştirdiği görülmüştür. 

Öğrenciden kaynaklanan matematik kaygıları da ortaya çıkmıştır. Yeteneğinin olmadığını düşünmesi, 

o anki duygusal hali, not kaygısı gibi durumlar matematiğe karşı düşüncelerini büyük oranda 

etkilemiştir. Diğer bir faktör de çevredir. Bu çevre sınıf içi veya sınıf dışı olabilir. Sınıf içinde örneğin 

bir soru bilemediklerinde öğretmenlerinin kızacağını veya arkadaşlarının güleceğini düşünmeleri ya da 

aileden biri matematikle ilgili bir şey sorduğunda bilemediklerinde azarlanacaklarını, hiçbir şey 

bilmediklerini düşündüklerini sanmaları gibi düşüncelere sahip olmaları matematiği sevip 

sevmemelerinde, korkulu rüya olarak görmelerinde bir diğer büyük etken olarak ortaya çıkmıştır. 

6.ÖNERİLER 

 Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre şu önerilerde bulunulabilir: 

 1- Araştırma ilköğretimin birinci kademesindeki 4. ve 5. sınıfta öğrenim gören öğrenciler 

üzerinde yapılabilir. 

 2- Araştırma ortaöğretim kademesinde öğrenim gören öğrenciler üzerinde yapılabilir. 

 3- Araştırma yükseköğretim kademesinde öğrenim gören ve Matematik dersleri alan 

öğrenciler üzerinde yapılabilir. 

 4- Araştırma geometri dersine yönelik aynı kademedeki öğrenciler üzerinde yapılabilir. 

 5- Araştırma sınav kaygısına yönelik aynı kademedeki öğrenciler üzerinde yapılabilir. 
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İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN EĞİTİM-

ÖĞRETİM SÜRECİNDE KARŞILAŞTIKLARI PROBLEMLER: 

TRABZON İLİ ÖRNEĞİ 

PROBLEMS THAT ELEMENTARY MATHEMATICS TEACHERS 

ENCOUNTER DURING THE EDUCATION PROCESS: TRABZON 
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ÖZET 

Bu çalışmanın temel amacı, ilköğretim matematik öğretmenlerinin eğitim-öğretim sürecinde 

karşılaştıkları problemleri tespit etmektir. Çalışmada betimsel yöntem kapsamında survey (alan 

taraması) metodu kullanılmıştır. Çalışmanın verileri, 2008-2009 eğitim öğretim yılında Trabzon’da 

görev yapan 92 ilköğretim matematik öğretmenine “Eğitim öğretim sürecinde karşılaşılan problemler 

anketi” uygulanarak elde edilmiştir. Öğretmenlerin anket formuna vermiş oldukları cevaplar 

puanlandırıldıktan sonra elde edilen veriler, SPSS Windows İstatistik Paket Programı’ndan 

yararlanılarak analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda, ilköğretim matematik öğretmenlerinin eğitim-

öğretim sürecinde en fazla karşılaştıkları problemlerin matematiğin öğrenciler tarafından karmaşık ve 

zor bir ders olarak görülmesi ve öğrencilerin ders dışında matematikle ilgili ek çalışmalar yapmamaları 

olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin matematik dersinde başarılı olamayacaklarına dair kaygı ve 

endişelerini ortadan kaldıracak önlemlerin alınması ve öğrencilere seviyelerine uygun ve 

başarabilecekleri ödevler/projeler verilerek matematiğe karşı özgüvenlerinin artırılması 

önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler:  Eğitim-Öğretim Süreci, Matematik Öğretimi, Karşılaşılan Problemler 
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ABSTRACT 

The main purpose of this study is to determine the elementary mathematics teachers’ problems 

during the education process. Survey method was used in the context of descriptive methodology. The 

data was gathered from 92 elementary mathematics teachers who work in Trabzon via questionnaire 

during 2008-2009 academic years. The answers which were given by teachers were rated and analyzed 

with SPSS software package programme. At the end of study, it is determined that the most 

encountered problem of teachers was found to be the bias of students about the complexity perception 

of mathematics and so mathematics is considered to be a difficult lesson. Another problem that was 

found is that the students are not willing to do extra studies about mathematics other than school 

period. It is suggested that the students are need to be charged with homeworks suitable for their level 

to increase their self esteem and precautions need to be taken in order to not form any bias about 

mathematics. 

Key Works: Education Process, Mathematics Teaching, Facing Problems 

1. GİRİŞ 

 

Eğitim sisteminin birbiriyle iletişimde olduğu üç temel öğesi bulunmaktadır. Bunlar öğretmen, 

öğrenci ve öğretim programları olduğu kabul edilmektedir (Ceylan ve Demirkaya, 2006; Üstüner, 

2004). Bu öğelerin her biri kendi içinde önemli olsa da, öğretmen bu sistemin en temel ve göz ardı 

edilemez öğesidir (Şenel vd., 2004). Etkili bir matematik öğretimi için en önemli rol öğretmene 

düşmektedir (Çakmak, 2004). Genelde öğretmenlerden özelde ise matematik öğretmenlerinden 

nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi, bireylerin sosyalleşmesi ve toplumsal hayata hazırlanmasında 

başrolü oynamaları beklenmektedir (Özden, 1999).  

Çağdaş  eğitim  ve  öğrenme-öğretme  yaklaşımlarında  okulun  ve  bilginin işlevindeki  

değişmeler,  bireyin  kazanması  gereken  beceriler  öğretmenin  sınıf  içi  ve  dış sorumluluklarını da 

değiştirmiştir (Karacaoğlu, 2009). Ayrıca, günümüzde bilim ve teknolojinin hızla gelişmesiyle 

toplumsal yaşam temelden etkilenmiş, bunun sonucu olarak da matematiğin günlük yaşamdaki 

yerinden ve matematik öğretiminin okullardaki öneminden dolayı matematik öğretmenlerinden 

beklentiler artmıştır.  

Her ülkede aynı ölçüde ve yaygın olmasa bile Türkiye'de neredeyse tüm okullarda matematik 

eğitimi  ve öğretiminde çeşitli sorunlar yaşanmaktadır. Örneğin, ilköğretim ve ortaöğretim öğrencileri, 

matematik konularını öğrenmede bir takım güçlüklerle ve sıkıntılarla karşılaşmakta; ayrıca, matematik 

derslerinden soğumakta ve kaygı duymaktadırlar (Ersoy ve Ardahan, 2003). Okullarda gözlemlenen  
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tüm bu olumsuzlukların öğretmen, öğrenci, sınıfın fiziki koşulları, program vb. gibi çok sayıda nedeni 

olup bir takım olumsuz etmenler ise süreci hızlandırmaktadır (Yenilmez, 2007).  

Bireyin değişen dünyayı, gelişen teknolojiyi anlayabilmesi, çağının gereklerini 

kavrayabilmesi, karşılaştığı problemleri çözebilmesi ve kendi kendine yeter bir kimse olabilmesi için 

(Karacaoğlu, 2009), matematiği anlaması, kavraması, öğrenmesi gerekmektedir. Ancak matematik 

birbirinden kopuk, günlük ihtiyaçlardan uzak, soyut ilke ve prensiplerden, ayrı ayrı öğrenilmesi 

zorunlu denklem ve formüllerden oluşan bir uğraş alanı olarak düşünüldüğünden; öğrenciler 

tarafından anlaşılması zor, sıkıcı, karmaşık, ezber gerektiren, öğretmenler tarafından da öğrencilerin 

ilgi ve başarısı düşük bir ders olarak görülmektedir (Baki, 2008). Kuşkusuz bu duruma eğitim-öğretim 

sürecinde birçok faktörün etkisi bulunmaktadır. Bu faktörler öğretmenden, okul yönetiminden, 

öğretim programından, okul ve çevreden kaynaklanabileceği gibi öğrencilerin kendilerinden de 

kaynaklanabilir. Bu nedenle, özellikle ilköğretimde, matematik öğretimi sürecinde öğretmenler 

öğrenci odaklı olarak birçok problemle karşılaşmaktadırlar. Yapıcı ve Yapıcı (2003)’nın yapmış 

olduğu bir çalışmada, ilköğretim öğretmenlerinin öğrencilerin motivasyon eksikliği ve velilerin 

ilgisizliği gibi problemlerle karşılaştıkları görülmüştür.  

Öğretmenlerin alan bilgisi ve pedagoji bilgisini birlikte kullanmaları, özellikle ilköğretim 

seviyesindeki öğrencilere matematik temel bilgi ve becerilerin kazandırılmasında önemli bir rol 

oynamaktadır. İlköğretim düzeyinde daha iyi bir matematik öğretimi planlayabilmenin yolu mevcut 

problemlerin belirlenmesinden geçmektedir. Bu durumda, matematik öğretiminde karşılaşılan 

zorlukların tespit edilmesi gerekli ve önemlidir (Yenilmez, 2007). Öğrencilerin ilköğretim yıllarından 

itibaren matematikteki bilgi eksikliği, karşılaştıkları yeni bilgiyi mevcut bilgiler üzerine inşa 

edememelerinden dolayı sorunlar yaşamalarına sebep olmaktadır (Kutluca ve Baki, 2009). Matematik 

dersinde öğretmenlerin karşılaştıkları bu sorunların en aza indirilmesi ve gerekli tedbirlerin 

alınabilmesi için yaşanan bu sorunların belirlenmesi önem taşımaktadır. Bu yüzden bu çalışmanın 

temel amacı, matematik öğretimi sürecinde matematik öğretmenlerinin öğrencilerle ilgili yaşadıkları 

sorunları belirlemektir. Başka bir ifadeyle, bu çalışma şu iki temel soruya çözüm bulmak için 

yapılmıştır: a) Matematik öğretimi sürecinde matematik öğretmenlerinin öğrencilerle ilgili yaşadıkları 

sorunların önem derecesi nedir? b) Matematik öğretimi sürecinde matematik öğretmenlerinin 

öğrencilerle ilgili yaşadıkları sorunların her biri öğretmenlerin cinsiyetine, deneyimine ve mezun 

oldukları fakültelere göre istatistiksel olarak nasıl değişmektedir? 

 

2. YÖNTEM 

 

Bu bölümde, araştırmanın modeli, evreni ve örneklemi, veri toplama araçları ile verilerin 

analiziyle ilgili başlıklara yer verilmiştir. 
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2.1. Araştırma Modeli 

Çalışma betimsel türde bir araştırma olup, tarama modeli kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Bu 

yöntem olayların, objelerin, varlıkların, kurumların, grupların ve çeşitli alanların ne olduğunu 

betimlemeye, açıklamaya çalışan araştırmalarda kullanılır (Çepni, 2009).  

2.2. Araştırmanın Evren ve Örneklemi  

Araştırmanın evrenini 2008-2009 eğitim-öğretim yılında, Trabzon’da görev yapan ilköğretim 

matematik öğretmenleri, örneklemini ise evrenden rasgele seçilen 92 ilköğretim matematik öğretmeni 

oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan ilköğretim matematik öğretmenlerine ilişkin genel bilgiler 

aşağıda Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1. Çalışmaya Katılan Öğretmenlerin Özellikleri 

 DENEYİM 

CİNSİYET Mezun Olunan Fakülte 
1-5 Yıl 6-10 Yıl 11 Yıl ve Üzeri Toplam 

f % f % f % f % 

ERKEK 
Eğitim 19 21 8 8.7 16 17.4 43 47.1 

Fen Edebiyat 1 1 1 1 5 5.4 7 7.4 

BAYAN 
Eğitim 16 17.4 16 17.4 4 4.3 36 39.1 

Fen Edebiyat 4 4.3 2 2.1 0 0 6 6.4 

Toplam 40 43.7 27 29.2 25 27.1 92 100 

 

2.3. Veri Toplama Araçları 

Araştırmada veriler, geliştirilen likert tipi bir anket yoluyla toplanmıştır. Anketin geliştirilmesi 

için, okul deneyimi dersi kapsamında ilköğretim okullarında staj yapan ilköğretim matematik 

öğretmenliği programındaki 4. sınıf öğrencilerine “Matematik öğretimi sürecinde matematik 

öğretmenlerinin öğrencilerle ilgili yaşadıkları sorunlar sizce neler olabilir?” şeklinde açık uçlu bir 

soru yöneltilmiş ve yazılı görüşleri alınmıştır. Öğretmen adaylarının bu konudaki görüşleri ve ilgili 

literatürden (Yapıcı ve Yapıcı, 2003) yararlanılarak veri toplama aracının maddeleri oluşturulmuştur. 

Daha sonra bu maddeler, üç alan uzmanının görüşüne sunularak dil ve anlaşılırlık yönünden 

incelenmiş ve gerekli düzeltmeler yapılmıştır. Bu aşamalardan sonra, “Eğitim öğretim sürecinde 
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karşılaşılan problemler anketi” olarak isimlendirilen likert tipi bu anketin pilot uygulaması yapılmış 

ve pilot uygulama sonucunda işlemeyen maddeler atılarak ankete son şekli verilmiştir.  Anketin 

Cronbach α güvenirlik katsayısı 0.89 olarak hesaplanmıştır. Ayrıca çalışmaya katılan ve istekli olan 

bir bayan (Eğitim Fakültesi mezunu) ve erkek (Fen Edebiyat Fakültesi mezunu) öğretmenin dersleri 

yapılandırılmamış olarak toplam 50 saat gözlenmiştir. Daha sonra bu öğretmenlerle öğrencileriyle 

ilgili gözlenen sorunlar ve bunların olası nedenleri hakkında informal görüşmeler yapılmıştır.  

2.4. Verilerin Analizi 

Anketten elde edilen veriler SPSS Windows paket programı ile analiz edilmiştir. Araştırmanın 

1. alt problemine yönelik olarak, anketin her bir maddesi için yüzde ve frekans değerleri hesaplanmış 

ve bu maddelerin önem derecesini belirlemek amacıyla tanımlayıcı istatistik yapılmıştır. 2. alt 

probleme yönelik olarak ise, cinsiyet ve mezun olunan fakülte değişkenleri için bağımsız t-testi ve 

mesleki deneyim değişkeni için ise tek yönlü anova kullanılmıştır. Anlamlılık düzeyi .05 olarak 

alınmıştır. Veri toplama aracındaki maddeler için, “(1) Karşılaşmıyorum”, “(2) Nadiren 

karşılaşıyorum”, “(3) Ara sıra karşılaşıyorum”, “(4) Sık sık karşılaşıyorum” ve “(5) Her zaman 

karşılaşıyorum” derecelendirmesi kullanılmıştır. 

Aritmetik ortalamalar yorumlanırken, 1.00-1.79 arasındaki ortalama değerlerin "Problemle 

karşılaşmıyor", 1.80-2.59 arasında bulunanların "Nadiren problemle karşılaşıyor", 2.60-3.39 

arasındakilerin "Ara sıra problemle karşılaşıyor", 3.40-4.19 arasındakilerin "Sık sık problemle 

karşılaşıyor" ve 4.20-5.00 arasındakilerin ise “Her zaman problemle karşılaşıyor” anlamında olduğu 

kabul edilmiştir. Bu aralıklar, seçeneklere verilen en düşük değer 1 ile en yüksek değer 5 arasındaki 

seri genişliğinin seçenek sayısına bölünmesi ile elde edilmiştir.  

 

3. BULGULAR 

Araştırmanın bu bölümünde, alt problemlere ilişkin bulgular ve yoruma yer verilmiştir. 

3.1. Birinci Alt Probleme İlişkin Bulgular  

Matematik öğretimi sürecinde matematik öğretmenlerinin öğrencilerle ilgili yaşadıkları 

sorunlar, tanımlayıcı istatistik yapılarak önem derecesine göre sıralanmış ve Tablo 2’de verilmiştir. 
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Tablo 2. Matematik Öğretmenlerinin Öğrencilerle İlgili Yaşadıkları Sorunların Önem Derecesi 

 

Matematik öğretimi sürecinde matematik öğretmenlerinin öğrencilerle ilgili yaşadıkları 

sorunların ilk beşi önem derecesine göre sırasıyla “Öğrencilerin matematiği karmaşık ve zor bir ders 

olarak görmesi (M2)”, “Öğrencilerin ders dışında matematikle ilgili ek çalışmalar yapmaması (M8)”, 

“Öğrencilerin matematik dersine karşı ilgisiz olması (M1)”, “Öğrencilerin derse hazırlıksız gelmesi 
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5 4 3 2 1 

f % f % f % f % f % 

1 M2 18 19.6 63 68.5 6 6.5 5 5.4 0 0 4.0217 
2 M8 15 16.3 43 46.7 31 33.7 3 3.3 0 0 3.7609 
3 M1 12 13 49 53.3 28 30.4 2 2.2 1 1.1 3.7500 
4 M3 14 15.2 44 47.8 32 34.8 1 1.1 1 1.1 3.7500 
5 M10 14 15.2 45 48.9 26 28.3 3 3.3 4 4.3 3.6739 
6 M6 12 13 44 47.8 28 30.4 8 8.7 0 0 3.6522 
7 M7 6 6.5 35 38 35 38 12 13 4 4.3 3.2935 
8 M5 5 5.4 28 30.4 37 40.2 18 19.6 4 4.3 3.1304 
9 M4 6 6.5 22 23.9 43 46.7 19 20.7 2 2.2 3.1196 
10 M9 5 5.4 18 19.6 37 40.2 26 28.3 6 6.5 2.8913 
11 M11 8 8.7 9 9.8 34 37 28 30.4 13 14.1 2.6848 
12 M12 2 2.2 15 16.3 27 29.3 31 33.7 17 18.5 2.5000 
13 M13 8 8.7 14 15.2 14 15.2 35 38 21 22.8 2.4891 

Anket Maddeleri 
M1: Öğrencilerin matematik dersine karşı ilgisiz olması 

M2: Öğrencilerin matematiği karmaşık ve zor bir ders olarak görmesi 

M3: Öğrencilerin derse hazırlıksız gelmesi 

M4: Öğrencilerin kendilerinden istenilen araç-gereçleri getirmemesi 

M5: Öğrencilerin matematiksel işlemleri (dört işlem vb) yapmada yetersiz olması 

M6: Öğrencilerin matematik dersiyle ilgili ön öğrenmelerinin yetersiz olması 
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(M3)” ve “Öğrencilerin matematik dersinde başarılı olamayacaklarına dair önyargılarının olması 

(M10)” şeklinde olduğu görülmüştür.  

Öğretmenlerin  en çok karşılaştığı sorun “Öğrencilerin matematiği karmaşık ve zor bir ders 

olarak görmesi (M2)” dır. Bu sorunun önem derecesine bakıldığında, çalışmaya katılan 92 

öğretmenden %19.6’sının bu sorunla her zaman karşılaştığı ve %68.5’inin ise bu sorunla sık sık 

karşılaştığı ortaya çıkmıştır. Ayrıca eğitim-öğretim sürecinde bu sorunla karşılaşmayan hiçbir 

öğretmenin olmadığı belirlenmiştir. 

Yapılan gözlem sonucunda da anket verilerine benzer şekilde yukarıdaki sorunların çok 

sıklıkla gerçekleştiği görülmüştür. Hemen hemen gözlenen her derste, “Öğrencilerin derse hazırlıksız 

gelmesi (M3), Öğrencilerin matematik dersine karşı ilgisiz olması (M1), Öğrencilerin matematiksel 

işlemleri (dört işlem vb) yapmada yetersiz olması (M5), Öğrencilerin ders dışında matematikle ilgili 

ek çalışmalar yapmaması (M8), Öğrencilerin kendilerinden istenilen araç-gereçleri getirmemesi 

(M4), Öğrencilerin matematik dersiyle ilgili ön öğrenmelerinin yetersiz olması (M6)” sorunlarıyla iki 

öğretmenin de çok sık karşılaştıkları görülmüştür. Ayrıca anket bulgularına göre her ne kadar 

“Dershaneye giden öğrencilerin genelde okuldaki matematik derslerine karşı ilgisizliği (M11)” 

öğretmenlerin nadiren karşılaştıkları sorunlar arasında ise de, gözlem neticesinde dershaneye giden 

öğrencilerin “Öğretmenim, bu konularda fazla zaman kaybetmeyelim biz bu konuları biliyoruz, 

dershanede gördük başka konulara geçelim.” şeklindeki uyarılarına bayan öğretmenin “Çocuklar 

tamam bu konuları görmüş olabilirsiniz iyi, ama bu konuları dershane gitmeyen arkadaşlarınıza 

anlatmak zorundayım. Size göre hareket edemem.” deyip bu tip öğrencilere SBS’ye hazırlık soruları 

verip sessizce çözmelerini istediği gözlenmiştir. Erkek öğretmen ise bayan öğretmenin aksine genelde 

konuları dershaneye giden öğrencilerle işlediği ve diğer öğrencileri çoğunlukla derse katma konusunda 

ihmal ettiği gözlemlenmiştir.   

Yapılan görüşmelerde öğretmenlere “Sizce öğrencilerin bu tür sorunlar çıkarmasının 

nedenleri neler olabilir?” diye sorduğumuzda “Öğrencilerin matematiksel işlemleri (dört işlem vb) 

yapmada yetersiz olması (M5), Öğrencilerin matematik dersiyle ilgili ön öğrenmelerinin yetersiz 

olması (M6)” gibi sorunların yaşanmasının nedenini hem bayan hem de erkek öğretmen birinci 

kademedeki sınıf öğretmenlerine bağlamıştır. Öğretmenlerden biri bu sorunların ilköğretim birinci 

kademeden itibaren oluşmaya başladığını şu cümleleriyle ifade etmiştir: “Matematik konuları bir 

zincirin halkası gibidir. Eğer halkalardan biri kopuk olursa nasıl zincir oluşturabiliriz? Öğrenciler 

dört işlemi öğrenmeden, temelleri zayıf geliyorlar. Bizden oran orantı, olasılık, proplem çözme vesaire 

konuları işlememiz isteniyor. Birinci kademede öğrencilere iyi bir temel verilmelidir…”   

Matematik öğretimi sürecinde matematik öğretmenlerinin öğrencilerle ilgili en az 

karşılaştıkları sorunlardan ilk üçü önem derecesine göre sırasıyla “Öğrencilerin geçme-kalma kaygısı 

taşımaması nedeniyle derse karşı olan ilgisizliği (M13)”, “Öğrencilerin derse devam etmede 
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sorumluluk sahibi olmamaları (M12)”, “Dershaneye giden öğrencilerin genelde okuldaki matematik 

derslerine karşı ilgisizliği (M11)” şeklinde olduğu tespit edilmiştir. 

3.2. İkinci Alt Probleme İlişkin Bulgular  

Öğretmenlerin eğitim-öğretim sürecinde karşılaştıkları sorunların hepsinin cinsiyet ve 

deneyim değişkenlerine göre istatistiksel açıdan anlamlı farklık gösterip göstermediğini ayrı ayrı 

incelemek yerine, sadece birinci alt probleme ilişkin bulgularda öğretmenlerin en fazla ve en az 

karşılaştıkları sorunların bu değişkenlere göre istatistiksel açıdan nasıl değiştiği incelenmiştir. 

İlköğretim matematik öğretmenlerinin eğitim-öğretim sürecinde karşılaştıkları sorunların cinsiyet ve 

deneyime göre değişimi Tablo 3’te verilmiştir. 

Tablo 3. Karşılaşılan Sorunların Cinsiyet ve Deneyime Göre Değişimi 

M
ad

de
 N

o 

CİNSİYET DENEYİM 

Bay Bayan t(90) p 1-5 Yıl 6-10 Yıl 
11 Yıl ve 

Üzeri 
F(2-89) p 

M1 3.740 3.761 0.139 0.890 3.900 3.481 3.800 2.678 0.074 

M2 3.880 4.190 2.178 0.032 4.300 3.851 3.760 6.482 0.002 

M3 3.740 3.761 0.136 0.892 3.900 3.444 3.840 3.249 0.043 

M4 3.180 3.047 0.711 0.479 3.300 2.703 3.280 4.524 0.013 

M5 3.120 3.142 0.116 0.908 3.000 2.963 3.520 3.096 0.050 

M6 3.680 3.619 0.354 0.724 3.850 3.222 3.800 5.879 0.004 

M7 3.420 3.142 1.429 0.157 3.425 2.888 3.520 3.915 0.023 

M8 3.820 3.690 0.811 0.419 3.950 3.481 3.760 3.200 0.045 

M9 2.960 2.809 0.734 0.465 2.850 2.740 3.120 1.042 0.357 

M10 3.680 3.666 0.068 0.946 3.750 3.370 3.880 2.260 0.110 

M11 2.740 2.619 0.519 0.605 2.775 2.333 2.920 2.101 0.128 

M12 2.480 2.523 0.200 0.842 2.550 2.111 2.840 3.424 0.037 
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İlköğretim matematik öğretmenlerinin eğitim-öğretim sürecinde karşılaştığı sorunların  

mesleği sevme ve mezun olunan fakülteye göre değişimi ise Tablo 4’te verilmiştir. 

Tablo 4. Karşılaşılan Sorunların Mesleği Sevme ve Mezun Olunan Fakülteye Göre Değişimi 

 

Öğretmenlerin eğitim-öğretim sürecinde en çok karşılaştığı birinci önemli sorun (M2); 

cinsiyet (t (90) = 2.178, p < .05, XBay = 3.880 ve XBayan = 4.190) ve deneyim (F(2-89) = 6.482, p < .05,      

M13 2.600 2.357 0.931 0.354 2.200 2.370 3.080 4.311 0.016 
M

ad
de

 N
o 

MESLEĞİ SEVME DURUMU MEZUN OLUNAN FAKÜLTE 

ORTALAMA  

t(90) 

 

p 

ORTALAMA 

t(90) p 
Evet Biraz Eğitim 

Fen 

Edebiyat 

M1 3.746 3.769 3.018 0.003 3.658 4.307 3.018 0.003 

M2 3.974 4.307 1.615 0.110 3.974 4.307 1.615 0.110 

M3 3.772 3.615 2.955 0.004 3.658 4.307 2.955 0.004 

M4 3.113 3.153 0.485 0.629 3.101 3.230 0.485 0.629 

M5 3.177 2.846 2.042 0.044 3.050 3.615 2.042 0.044 

M6 3.696 3.384 0.190 0.850 3.645 3.692 0.190 0.850 

M7 3.227 3.692 1.681 0.096 3.227 3.692 1.681 0.096 

M8 3.784 3.615 1.630 0.107 3.708 4.076 1.630 0.107 

M9 2.924 2.692 3.365 0.001 2.759 3.692 3.365 0.001 

M10 3.784 3.000 2.754 0.007 3.569 4.307 2.754 0.007 

M11 2.734 2.384 4.855 0.000 2.481 3.923 4.855 0.000 

M12 2.493 2.538 1.591 0.115 2.430 2.923 1.591 0.115 

M13 2.519 2.307 2.912 0.005 2.341 3.384 2.912 0.005 
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X1-5 yıl = 4.300, X6-10 yıl = 3.851 ve X11 yıl ve üzeri = 3.760) değişkenine göre istatistiksel açıdan anlamlı bir 

farklılık gösterirken, öğretmenlerin mesleği sevme (t (90) = 1.615, p > .05, XEvet = 3.974 ve                

XBiraz = 4.307)  ve mezun olunan fakülte (t (90) = 1.615, p > .05, XEğitim = 3.974 ve XFen Edebiyat = 4.307) 

değişkenlerine göre istatistiksel yönden anlamlı bir farklılık göstermediği bulunmuştur. Ortalamalara 

bakıldığında, bayan öğretmenlerin erkek öğretmenlere, 1-5 yıl deneyime sahip olanların diğerlerine, 

mesleğini yeterince sevmeyenlerin mesleğini sevenlere ve fen edebiyat fakültesinden mezun olanların 

eğitim fakültesinden mezun olanlara göre bu sorunla daha fazla karşılaştıkları görülmektedir.  

Öğretmenlerin eğitim-öğretim sürecinde en fazla karşılaştığı ikinci önemli sorun (M8); 

cinsiyet (t (90) = 0.811, p > .05, XBay = 3.820 ve XBayan = 3.690), mesleği sevme durumu (t (90) = 1.630,   

p > .05, XEvet = 3.784 ve XBiraz = 3.615) ve mezun olunan fakülte (t (90) = 1.630, p > .05,                 

XEğitim = 3.708 ve XFen Edebiyat = 4.076) değişkenlerine göre istatistiksel yönden anlamlı bir farklılık 

göstermezken, deneyim (F(2-89) = 3.200, p < .05, X1-5 yıl = 3.950, X6-10 yıl = 3.481 ve X11 yıl ve üzeri = 3,760) 

değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Ortalamalara bakıldığında, erkek 

öğretmenlerin bayan öğretmenlere, mesleğini severek yapanların mesleğini yeterince sevmeyenlere, 

fen edebiyat fakültesinden mezun olan öğretmenlerin eğitim fakültesinden mezun olanlara ve 1-5 yıl 

deneyime sahip olanların diğerlerine göre bu sorunla daha fazla karşılaştıkları görülmektedir.  

Öğretmenlerin eğitim-öğretim sürecinde en fazla karşılaştığı üçüncü önemli sorun (M1); 

cinsiyet (t (90) = 0.139, p > .05, XBay = 3.740 ve XBayan = 3.761) ve deneyim (F(2-89) = 2.678, p > .05,      

X1-5 yıl = 3.900, X6-10 yıl = 3.481 ve X11 yıl ve üzeri = 3.800) değişkenlerine göre istatistiksel açıdan anlamlı 

bir farklılık göstermezken, bu sorunun mesleği sevme durumu (t (90) = 3.018, p < .05, XEvet = 3.746 ve 

XBiraz = 3.769) ve mezun olunan fakülte  (t (90) = 3.018, p < .05, XEğitim = 3,658 ve XFen Edebiyat = 4.307)  

değişkenlerine göre istatistiksel yönden anlamlı bir farklılık gösterdiği ortaya çıkmıştır. Ortalamalara 

bakıldığında, bayan öğretmenlerin erkek öğretmenlere, mesleğini yeterince sevmeyenlerin mesleğini 

sevenlere, fen edebiyat fakültesinden mezun olan öğretmenlerin eğitim fakültesinden mezun olanlara 

ve 1-5 yıl deneyime sahip olanların diğerlerine göre bu sorunla daha fazla karşılaştıkları 

görülmektedir.  

Öğretmenlerin eğitim-öğretim sürecinde en fazla karşılaştığı dördüncü önemli sorun (M3); 

cinsiyet değişkenine  (t (90) = 0.136, p > .05, XBay = 3.740 ve XBayan = 3.761) göre istatistiksel açıdan 

anlamlı bir farklılık göstermezken, bu sorunun mesleği sevme durumu (t (90) = 2.95, p < .05,              

XEvet = 3.772 ve XBiraz = 3.615),  mezun olunan fakülte (t (90) = 2.955, p < .05, XEğitim = 3.658 ve       

XFen Edebiyat = 4.307)  ve deneyim (F(2-89) = 3.249, p < .05, X1-5 yıl = 3.900, X6-10 yıl = 3.444 ve                 

X11 yıl ve üzeri = 3.840) değişkenlerine göre istatistiksel yönden anlamlı bir farklılık gösterdiği 

belirlenmiştir. Ortalamalara bakıldığında, bayan öğretmenlerin erkek öğretmenlere, mesleğini 

sevenlerin mesleğini yeterince sevmeyenlere, fen edebiyat fakültesinden mezun olan öğretmenlerin 
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eğitim fakültesinden mezun olanlara ve 1-5 yıl deneyime sahip olanların diğerlerine göre bu sorunla 

daha fazla karşılaştıkları görülmektedir. 

Öğretmenlerin eğitim-öğretim sürecinde en fazla karşılaştığı beşinci önemli sorun (M10); 

cinsiyet (t (90) = 0.946, p > .05, XBay = 3.680 ve XBayan = 3.666) ve deneyim (F(2-89) = 2.260, p > .05,      

X1-5 yıl = 3.750, X6-10 yıl = 3.370 ve X11 yıl ve üzeri = 3.880) değişkenlerine göre istatistiksel açıdan anlamlı 

bir farklılık göstermezken,  bu sorunun mesleği sevme durumu (t (90) = 2.754, p < .05, XEvet = 3.784 ve 

XBiraz = 3.000) ve mezun olunan fakülte (t (90) = 2.754, p < .05, XEğitim = 3.569 ve XFen Edebiyat = 4.307)  

değişkenlerine göre istatistiksel yönden anlamlı bir farklılık gösterdiği ortaya çıkmıştır. Ortalamalara 

bakıldığında, erkek öğretmenlerin bayan öğretmenlere, mesleğini sevenlerin mesleğini yeterince 

sevmeyenlere, fen edebiyat fakültesinden mezun olan öğretmenlerin eğitim fakültesinden mezun 

olanlara ve 11 yıl ve üzeri deneyime sahip olanların diğerlerine göre bu sorunla daha fazla 

karşılaştıkları görülmektedir. 

Öğretmenlerin eğitim-öğretim sürecinde en az karşılaştığı birinci önemsiz sorun (M13); 

mesleği sevme durumu (t (90) = 2.912, p = .05, XEvet = 2.519 ve XBiraz = 2.307),  mezun olunan fakülte  

(t (90) = 2.912, p = .05, XEğitim = 2.341 ve XFen Edebiyat = 3.384) ve deneyim (F(2-89) = 4.311, p < .05,       

X1-5 yıl = 2.200, X6-10 yıl = 2.370 ve X11 yıl ve üzeri = 3.080) değişkenlerine göre istatistiksel yönden anlamlı 

bir farklılık gösterirken, cinsiyet (t (90) = 0.931, p > .05, XBay = 2,600 ve XBayan = 2.357) değişkenine 

göre herhangi bir farklılık göstermediği ortaya çıkmıştır. Ortalamalara bakıldığında, bayan 

öğretmenlerin erkek öğretmenlere, mesleğini sevenlerin mesleğini yeterince sevmeyenlere, eğitim 

fakültesinden mezun olanların fen edebiyat fakültesinden mezun olanlara ve 1-5 yıl deneyime sahip 

olanların diğerlerine göre bu sorunla daha az karşılaştıkları görülmektedir. 

Öğretmenlerin eğitim-öğretim sürecinde en az karşılaştığı ikinci önemsiz sorun (M12); 

cinsiyet (t (90) = 0.200, p > .05, XBay = 2.480 ve XBayan = 2.523), mesleği sevme durumu (t (90) = 1.591,   

p > .05, XEvet = 2.493 ve XBiraz = 2.538) ve mezun olunan fakülte (t (90) = 1.591, p > .05, XEğitim = 2.430 

ve XFen Edebiyat = 2.923) değişkenlerine göre istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık göstermezken, bu 

sorunun deneyim (F(2-89) = 3.424, p < .05, X1-5 yıl = 2.550, X6-10 yıl = 2.111 ve X11 yıl ve üzeri = 2.424) 

değişkenine göre istatistiksel yönden anlamlı bir farklılık gösterdiği ortaya çıkmıştır. Ortalamalara 

bakıldığında, erkeklerin bayanlara, mesleğini sevenlerin yeterince mesleğini sevmeyenlere, eğitim 

fakültesinden mezun olanların fen edebiyat fakültesinden mezun olanlara ve 6-10 yıl deneyime sahip 

olanların diğerlerine göre bu sorunla daha az karşılaştıkları görülmektedir. 

Öğretmenlerin eğitim-öğretim sürecinde en az karşılaştığı üçüncü önemsiz sorun (M11); 

cinsiyet (t (90) = 0.519, p > .05, XBay = 2.740 ve XBayan = 2.619) ve deneyim (F(2-89) = 2.101, p > .05,    

X1-5 yıl = 2.775, X6-10 yıl = 2.333 ve X11 yıl ve üzeri = 2.101) değişkenlerine göre istatistiksel açıdan anlamlı 

bir farklılık göstermezken, bu sorunun mesleği sevme durumu (t (90) = 4.855, p < .05, XEvet = 2.734 ve 

XBiraz = 2.384)  ve mezun olunan fakülte (t (90) = 4.855, p < .05, XEğitim = 2.481 ve XFen Edebiyat = 3.923)  
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değişkenlerine göre istatistiksel yönden anlamlı bir farklılık gösterdiği ortaya çıkmıştır. Ortalamalara 

bakıldığında, bayanların erkeklere, mesleğini yeterince sevmeyenlerin mesleğini sevenlere, eğitim 

fakültesinden mezun olanların fen edebiyat fakültesinden mezun olanlara ve 11 ve üzeri yıl deneyime 

sahip olanların diğerlerine göre bu sorunla daha az karşılaştıkları görülmektedir. 

4. SONUÇ ve ÖNERİLER 

Bu çalışmada, ilköğretim matematik öğretmenlerinin eğitim-öğretim sürecinde karşılaştıkları 

problemler tespit edilmiştir. Bu çalışma kapsamında varılan sonuçlar ve bu sonuçlara bağlı olarak 

sunulan öneriler aşağıdaki gibidir: 

Öğretmenlerin matematik eğitimi ve öğretimi sürecinde öğrencilerle ilgili olarak; 

“Matematiğin karmaşık ve zor bir ders olarak görülmesi, Ders dışında matematikle ilgili ek çalışmalar 

yapmaması, Matematik dersine karşı ilgisizlik, Derse hazırlıksız gelinmesi ve matematik dersinde 

başarılı olamayacaklarına dair önyargıların olması” gibi sorunlarla en fazla karşılaştıkları ortaya 

çıkmıştır. Yapılan gözlemlerde de öğretmenlerin bu sorunlarla çok sık karşılaştıkları görülmüştür. 

“Öğrencilerin derse hazırlıksız gelmeleri" bu çalışmada 2. önemli sorun iken Yapıcı ve Yapıcı 

(2003)’nın yaptığı çalışmada öğretmenlere göre öğrencilerden kaynaklanan sorunların en önemlisidir. 

Yapılan informal görüşmelerde öğretmenlere “Sizce öğrencilerin bu tür sorunlar çıkarmasının 

nedenleri neler olabilir?” diye sorulduğunda, hem bayan hem de erkek öğretmenin ilköğretim birinci 

kademedeki öğretmenleri referans göstererek, bu sorunların kaynağının birinci kademede başladığını 

ve bir zincir gibi okul hayatı boyunca devam ettiğini ifade etmişlerdir. Bayan öğretmen, öğrencilerin 

verilen ödevleri yapmadıkları gibi anlatılan konuları tekrar etmeden geldiklerini, bunun sonucunda da 

matematik çok zor bir ders olarak görülmekte ve motivasyonlarının düştüğünü belirtmiştir. Ayrıca her 

iki öğretmen, müfredatın çok yoğun olmasından dolayı konuları yetiştirememe kaygısından dolayı 

bazı konuları çabucak geçtiklerini, bu durumdan dolayı zayıf öğrencilerin daha da geri kaldığını ifade 

etmişlerdir.  

Öğretmenlerin matematik eğitimi ve öğretimi sürecinde öğrencilerle ilgili olarak; 

“Öğrencilerin geçme-kalma kaygısı taşımaması nedeniyle derse karşı ilgisizliği, Derse devam etmede 

sorumluluk sahibi olmamaları, Dershaneye giden öğrencilerin genelde okuldaki matematik derslerine 

karşı ilgisizliği” gibi sorunlarla çok az karşılaştıkları ortaya çıkmıştır. Her iki öğretmenle yapılan 

görüşmede, ilköğretimde sınıf tekrarı olmadığı için geçme kalma konusuyla ilgili pek sorun 

yaşamadıklarını ve öğrenciler derse karşı ilgisiz olsalar da okula geldiklerini, sınıfta bulunduklarını 

ifade etmişlerdir. Dershaneye giden öğrencilerin konularda daha ileri olmaları sebebiyle okulda 

anlatılanların onlar için basit kaldığını, bu nedenle bazen bu öğrencilerle az da olsa sorun yaşadıklarını 

ifade etmişlerdir. Öğretmenlerden biri ise, bu öğrencilere özel sorular hazırlayarak onları çözmelerini 

istediğini ve diğer öğrencilerle konuyu işlediğini ifade etmiştir.  
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Matematik eğitimi ve öğretimi sürecinde öğrencilerle ilgili olarak öğretmenlerin en fazla 

karşılaştıkları sorunlarda; erkek öğretmenlerin bayan öğretmenlere, mesleğini severek yapanların 

mesleğini yeterince sevmeyenlere, fen debiyat fakültesinden mezun olan öğretmenlerin eğitim 

fakültesinden mezun olanlara ve 1-5 yıl deneyime sahip olanların diğerlerine göre daha fazla bu 

sorunlarla karşılaştıkları sonucuna varılmıştır.  

Matematik eğitimi ve öğretimi sürecinde öğrencilerle ilgili olarak öğretmenlerin en az 

karşılaştıkları sorunlarda; bayan öğretmenlerin erkek öğretmenlere, mesleğini sevenlerin mesleğini 

yeterince sevmeyenlere, eğitim fakültesinden mezun olanların fen edebiyat fakültesinden mezun 

olanlara göre bu sorunlarla daha az karşılaştıkları belirlenmiştir. Ayrıca “Öğrencilerin geçme-kalma 

kaygısı taşımaması nedeniyle derse karşı ilgisizliği” sorunuyla 1-5 yıl, “Öğrencilerin derse devam 

etmede sorumluluk sahibi olmamaları” sorunuyla 6-10 yıl ve “Dershaneye giden öğrencilerin genelde 

okuldaki matematik derslerine karşı ilgisizliği” sorunuyla 11 ve üzeri yıl deneyime sahip 

öğretmenlerin diğerlerine göre bu sorunla daha az karşılaştıkları sonucuna varılmıştır.  

Bu sonuçlara dayalı olarak aşağıdaki önerilerde bulunulmuştur: 

Öğretmenlerin bu durumları göz önünde bulundurarak; öğrencilere matematik dersinin zevkli 

ve eğlenceli yönlerinin de olduğunu göstermeleri, konuları günlük hayatla ve diğer derslerle 

ilişkilendirilerek derse karşı motivasyonlarını artırıcı etkinliklerle derslerini işlemeleri önerilmektedir. 

Öğrencilere matematiğin zevkli ve sıkıcı bir ders olmadığını gösternek için matematik ve tarihiyle 

ilgili filmlerin seyrettirilmesi, ünlü matematikçilerin hayat hikayelerinin dramatize edilerek sınıfta 

sunulması, matematikle ilgili tarihsel aktivitelere veya keşiflere dayanan çalışma yapraklarının 

kullanılması veya matematikteki bir kavram veya konunun tarihsel gelişiminden bahsedilmesi gibi 

matematik tarihinin derslerde kullanım yollarından derslerde yararlanılabilir. Bu kullanım yollarından 

derslerde yararlanılması, öğrencilerin matematik dersine dair kaygı ve endişelerini azaltacaktır. Birçok 

araştırma bu durumu doğrulamaktadır (Liu, 2003; Schubring, 2000; Tözluyurt, 2008). Ayrıca, 

öğrencilere seviyelerine uygun ve başarabilecekleri ödevler / projeler verilerek özgüvenleri artırılmalı 

ve öğretim etkinliklerinde teknolojik araç-gereçlerden ve görsel materyallerden faydalanılmalıdır.  
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ÖZET 

Bu çalışmada, matematik kitaplarındaki matematik tarihiyle ilgili bölümlerin doküman 

analizini yapmak ve bu kitaplarda yer alan matematik tarihiyle ilgili kısımlar hakkında öğretmenlerin 

görüşlerini almak amaçlanmıştır. Bu amaçla, 2009-2010 eğitim-öğretim yılında Trabzon merkezde 

okutulan ilköğretim 6-8. sınıf matematik ders kitaplarındaki matematik tarihiyle ilgili kısımlar 

doküman analizi yapılarak incelenmiştir. Örnek olay yönteminin kullanıldığı bu çalışmada ayrıca 5 

matematik öğretmeniyle yarı-yapılandırılmış mülakatlar yapılmıştır. Doküman analizi ve 

mülakatlardan elde edilen veriler tablolar halinde sunulmuştur. Çalışmanın sonunda, ders kitaplarında 

matematik tarihiyle ilgili olarak daha çok ünlü matematikçilerin hayat hikayelerinin verildiği tespit 

edilmiştir. Katılımcıların matematik tarihiyle ilgili kısımları derslerinde nasıl kullanabilecekleri 

hakkında emin olamadıkları için bu kısımları kullanmadıkları; buna karşın öğrencilerin matematiği 

zevkli ve anlamlı öğrenmesi açısından matematik tarihinin okullarda kullanılmasını gerekli gördükleri 

belirlenmiştir. Bu bulgulara dayalı olarak, matematik tarihi ve matematik öğretiminde kullanımı ile 

ilgili MEB bünyesinde hizmet içi kurslar düzenlenerek matematik öğretmenlerin bu konuda 

bilgilendirilmeleri sağlanmalıdır. Ayrıca matematik kitaplarına matematik tarihiyle ilgili olarak 

tarihsel problemler içeren etkinlikler, matematiksel terimlerin, sembollerin ve kavramların kökenlerine 

dair bilgiler, tarihsel aktiviteler veya keşiflere dayanan çalışma yapraklarının konulması ve tarihsel 

filmler ya da videolar içeren VCD’lerin eklenmesi önerilmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Matematik Eğitimi, Matematik Tarihi, Öğretmen Görüşleri 
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ABSTRACT 

It’s aimed in this study to analyze the parts of the mathematics textbooks which are related to 

the history of mathematics and reveal teachers’ views on this subject. With this purpose, the parts on 

the history of mathematics of 6th-8th grade mathematics textbooks used in Trabzon city center during 

2009-2010 school year were investigated using document analysis. In order to collect data for this case 

study, 5 mathematics teachers were interviewed using semi-structured interviews. The data obtained 

from the document analysis and interviews were presented in tables. At the end of the study, it was 

also found that the textbooks mostly included the life stories of famous mathematicians regarding the 

history of mathematics. It was determined that the participants did not use the parts of the textbooks 

related to the history of mathematics due to lack of sufficient knowledge; whereas they viewed the use 

of the history of mathematics in schools necessary for the students to learn mathematics meaningfully 

and enjoyably. Based on these results, it can be said that mathematics teachers should be informed on 

the history of mathematics by in-service training courses prepared by Ministry of National Education 

concerning the history of mathematics and its use in mathematics instruction. Furthermore, authorities 

are recommended to include some activities involving historical problems, information on the roots of 

mathematical terms, symbols and concepts, worksheets based on historical activities or discoveries, 

and VCDs involving historical films or videos in mathematics textbooks regarding the history of 

mathematics. 

Keywords: Mathematics Education, History of Mathematics, Teacher Views 

1. GİRİŞ 

Matematik ve tarihi, insanın entelektüel başarısının bir ürünüdür. Bu nedenle matematik 

öğretiminde matematik tarihi önemli bir role sahiptir. Matematik dersinde matematik tarihine yer 

veren öğretmenler, öğrencilerinin matematiğin değişen ve gelişen yapısını görmesine yardımcı 

olacaktır. Ayrıca, matematik öğretiminin tarihi olaylarla ve günlük hayat ile ilişkilendirilmesi 

öğrencinin matematiğe karşı olumlu tavır geliştirmesine de yardım edecektir. Bu avantajlar göz önüne 

alındığında, geç de olsa Türkiye’de matematik tarihinin yeni ilköğretim ve ortaöğretim matematik 

müfredatlarına göre hazırlanan ders kitaplarıyla birlikte ortaya çıktığı görülmektedir. Geliştirilen yeni 

ilköğretim programıyla öğrencilerin matematiğin tarihi gelişimi ve buna paralel olarak insan 

düşüncesinin gelişmesindeki rolünü ve değerini, diğer alanlardaki kullanımının önemini 

kavrayabilmeleri beklenmektedir (TTKB, 2005).  

Düşünce dünyamıza yön veren onu şekillendiren matematik, medeniyetimizin gelişmesinde 

her zaman önemli rol oynamıştır. Evrensel kültürden bizim milli kültürümüze baktığımızda kendi 

değerlerimizin farkında olmamız şüphesiz bizi olduğu kadar matematik eğitimi alan gençlerimizi de 

olumlu yönde etkileyecektir. Bu açıdan bakıldığında “Matematik tarihi ile zenginleştirilmiş matematik 
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dersleri öğrencilere neler kazandırabilir?” sorusu akla gelmektedir. Matematik  tarihinin öğrencilere 

kazandırabileceklerini şu şekilde özetleyebiliriz (Baki, 2008): a) Matematik tarihi öğrencilere 

matematiğin kendini yenileyerek gelişen bir bilim olduğunu gösterir. b) Matematik tarihi öğrencilere 

matematiğin kültürel boyutunu gösterir. c) Matematik tarihi öğrencilere matematiğin gökten hazır 

inmediğini gösterir. d) Matematik tarihi öğrencilere teoremleri ve matematikçilerin çalışmalarını 

kronolojik sırayla tanıtır. e) Matematik tarihi öğrencilere matematiğin diğer bilimlerle ilişkisini 

gösterir. f) Matematik tarihi öğrencilerin öğretim programındaki konulara karşı ilgisini artırır.             

g) Matematik tarihi öğrencilere matematikçilerin nasıl çalıştığı hakkında fikir verir. h) Matematik 

tarihi sezginin, varsayımın, çürütmenin ve kanıtlamanın matematikçi için vazgeçilmez etkinlikler 

olduğunu gösterir. ı) Matematik tarihi öğrencilere matematiğin düşünce dünyamıza nasıl yön verdiğini 

onu nasıl şekillendirdiğini ve medeniyetimizin gelişmesinde nasıl rol oynadığını gösterir. 

Yukarıda belirtilen hususları öğrencilere kazandırmada kullanılabilecek matematik tarihiyle 

ilgili birçok kullanım yolu bulunmaktadır. Bunlardan bazıları şu şekildedir (Swetz, 2004; Tzanakis ve 

Arcavi, 2002): Ders kitaplarındaki matematik tarihiyle ilgili küçük bölümleri kullanma, matematikteki 

bir kavram veya konunun tarihsel gelişimiyle ilgili öğrencilere araştırma projeleri verme, matematik 

tarihiyle ilgili müze ziyareti gibi sınıf dışı etkinlikler düzenleme, matematikle ilgili tarihsel mekanik 

aletler kullanma / gösterme, matematikteki bir kavram veya konunun tarihsel gelişiminden bahsetme, 

matematikle ilgili tarihsel problemler çözme, matematikle ilgili tarihsel hikayeler anlatma, 

matematikle ilgili tarihsel dramalar yaptırma, matematikle ilgili tarihsel filmler veya videolar 

seyretme, matematikle ilgili tarihsel aktivitelere veya keşiflere dayanan çalışma yaprakları kullanma, 

matematik veya tarihiyle ilgili sözlerden bahsetme, matematikçilerin yaşam öykülerini anlatma, 

matematiksel sembol, terim veya kavramların anlam ve kökenlerini söyleme. Bu çalışma kapsamında, 

matematik ders kitaplarında yer alan bu kullanım yollarının sadece isimleri ve ders kitaplarındaki 

içerikleri incelenecektir. Matematik tarihinin derslerde kullanım yollarıyla ilgili ayrıntılı açıklama 

yapılmayacaktır. Bu kullanım yollarıyla ilgili ayrıntılı bilgi için Swetz (2004) ile Tzanakis ve Arcavi   

(2002)’nin çalışmalarına bakılabilir. 

Ders kitapları eğitim ve öğretimin temel kaynaklarından biri olup, öğretmen ve öğrencilerin 

ders konularını takip etmesinde ve dersin işlenişinde izlenecek öğretim strateji ve yöntemlerinin 

seçiminde önemli bir role sahiptir. Bu nedenle, iyi bir şekilde hazırlanmaları eğitim ve öğretime 

olumlu yönde katkı sağlayacaktır. (Kaya, 2003). Bu bağlamda, araştırma ile ilgili olduğundan dolayı, 

matematik öğretiminde önemli bir yere sahip olan matematik tarihinin matematik ders kitaplarında ne 

şekilde düzenlendiğinin incelenmesinin faydalı olacağı düşünülmektedir. Bu nedenle çalışmanın ilk 

aşamasında, ders kitaplarındaki matematik tarihiyle ilgili bölümlerin doküman analizi yapılmıştır. 

Pedagojik ilkelere bağlı olarak matematik tarihinin derslerde kullanımı önemlidir. Ancak 

matematik tarihi kendi başına hiçbir şeydir. Matematik tarihinin matematik öğrenme ve öğretmedeki 
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gücü ve potansiyeli, doğrudan doğruya öğretmenin bunu nasıl algıladığına ve bundan ne zaman, 

nerede ve nasıl yararlanabileceğine bağlıdır. Bu nedenden ötürü çalışmanın ikinci aşamasında, 

matematik kitaplarında yer alan matematik tarihiyle ilgili kısımlar hakkında öğretmen görüşleri 

alınmıştır. Kısaca bu çalışmayla matematik kitaplarındaki matematik tarihiyle ilgili bölümlerin 

analizini yapmak ve bu bölümlerle ilgili öğretmen görüşlerini almak amaçlanmıştır. 

 

2. YÖNTEM 

Bu bölümde, araştırmanın modeli ve örneklemi, veri toplama araçları ve verilerin analiziyle 

ilgili bilgilere yer verilmiştir. 

2.1. Araştırma Modeli 

Çalışmada özel durum çalışması yöntemi kullanılmıştır. Özel durum çalışması, özel bir durum 

üzerine yoğunlaşmayı sağlayarak; çok ince ayrıntıların, sebep-sonuç ve değişkenlerin karşılıklı 

ilişkileri cinsinden açıklanabilmesine olanak tanımaktadır (Çepni, 2009). 

2.2. Araştırmanın Örneklemi 

 Örneklem seçiminde, araştırma deseni çerçevesinde amaçlı örnekleme yoluna gidilerek amaca 

yönelik daha fazla ve detaylı veriler elde edilmeye çalışılmıştır. Bu araştırmanın örneklemini 

Trabzon’daki farklı ilköğretim okullarında görev yapan 5 ilköğretim matematik öğretmeni 

oluşturmaktadır. Araştırmanın etiği çerçevesinde katılımcıların isimleri “K1, K2, K3 ve K4” olarak 

isimlendirilmiştir. Katılımcıların kişisel bilgileri Tablo 1’de verilmiştir.  

 

Tablo 1. Katılımcıların Kişisel Bilgileri 

 Mesleki  Deneyim (Yıl) Görev Cinsiyet 

K1 3 İlköğretim Matematik Öğretmeni Bayan 

K2 4 İlköğretim Matematik Öğretmeni Bayan 

K3 4 İlköğretim Matematik Öğretmeni Bayan 

K4 5 İlköğretim Matematik Öğretmeni Erkek 

K5 5 İlköğretim Matematik Öğretmeni Erkek 
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Tablo 1 incelendiğinde, katılımcıların çoğunun bayan olduğu ve mesleki deneyimin 3 ile 5 yıl 

arasında değiştiği görülmektedir. 

2.3. Verilerin Toplanması ve Analizi  

Bu çalışmada veriler doküman analizi ve mülakatlar yardımıyla toplanmıştır. Doküman analizi 

kapsamında 2009-2010 eğitim-öğretim yılında Trabzon merkezde okutulan ilköğretim 6-8. sınıf 

matematik ders kitaplarındaki (Aydın ve Beşer, 2008; Göğün, 2008; İnci, 2008) matematik tarihiyle 

ilgili kısımlar incelenmiştir. Doküman analizi sonunda elde edilen veriler tablolar halinde 

sunulmuştur.  

Ders kitaplarındaki matematik tarihiyle ilgili kısımlar hakkında 5 matematik öğretmeniyle 

ayrıca yarı-yapılandırılmış mülakatlar yapılmıştır. Mülakatların analizinde, öğretmenlerin sorulara 

verdikleri cevaplar soru soru tablolaştırılmıştır. Daha sonra bu tablolardaki veriler, araştırmacılar 

tarafından defalarca okunmuştur. Bu okumalar sırasında araştırmanın amacı dikkate alınarak 

araştırmacılar tarafından taslak kodlar oluşturulmuştur. Aynı anlama gelecek cevaplar ortak bir kod 

altında toplanmıştır. İki araştırmacının uyuşamadığı kodlamalar üzerinde ise tartışılmıştır. Bu 

tartışmayla kodlar üzerinde uyuşma sağlanmıştır. Son olarak, tartışmalar sonucunda oluşturulan ortak 

kodlar, bu kodların frekansları ve bu kodlarla ilgili öğretmen cevaplarından biri örnek olarak 

tablolarda sunulmuştur. 

3. BULGULAR ve YORUM 

Bu bölümde, araştırmanın amacı kapsamında doküman analizi ve mülakatlardan elde edilen 

bulgulara yer verilmiştir. 

3.1. Doküman Analizinden Elde Edilen Bulgular 

Trabzon’da okutulan 6., 7. ve 8. sınıf matematik ders kitaplarındaki matematik tarihinin  

kullanım yollarıyla ilgili bölümlerin frekansları Tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 2. Ders Kitaplarındaki Matematik Tarihinin Kullanım Yollarıyla İlgili Bölümlerin Frekansları 

Ders Kitaplarında Yer Alan Matematik Tarihinin Kullanım Yolları 6. Sınıf 7. Sınıf 8. Sınıf 

Matematik tarihiyle ilgili küçük bölümler 15 0 5 

Matematikçilerin yaşam öyküleri 3 5 1 

Matematikle ilgili tarihsel problemler 3 0 0 

Matematikteki bir kavram veya konunun tarihsel gelişimi 4 0 3 

Matematik veya tarihiyle ilgili sözler 2 0 0 
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Tablo 2 incelendiğinde, ilköğretim matematik ders kitaplarında daha çok matematik tarihiyle 

ilgili küçük bölümlere yer ayrıldığı görülmektedir. Ayrıca 6. sınıf ders kitabında matematik tarihinin 

kullanım yollarına daha fazla vurgu yapıldığı görülmektedir. 6. sınıf matematik ders kitabında 

matematik tarihiyle ilgili yer alan kısımların tamamının matematik tarihiyle ilgili küçük bölümler 

(snipet) olduğu ve bu snipetlerden on iki tanesinin matematik tarihinin kullanım yollarından 

bazılarının da içine girdiği belirlenmiştir. Benzer durum 8. sınıf matematik ders kitabı için de 

geçerlidir. 

Matematik tarihiyle ilgili ders kitaplarında yer alan bölümler Tablo 3’te verilmiştir. 

        Tablo 3. Ders Kitaplarında Matematik Tarihiyle İlgili Yer Alan Bölümler  

6. Sınıf 

Cantor, Florence Nightengale ve El Harezmi’nin hayat hikayeleri, Karl Pearson ve John 

Kerrich’in istatistiğe katkıları, Mısır kesirleri, Goldbach varsayımı, Bir açıyı üç eş parçaya 

bölme, Öklit’in Elementleri, Platonik cisimler, Mısırlılar ve alan hesapları, Bir küpün hacminin 

iki katına çıkarılması, Eski sayı sistemleri, Tarih şeridi, Atatürk ve Öklit’in matematikle ilgili 

sözleri 

7. Sınıf Ali Kuşçu, İbni Sina, Batlamyus, Blaise Pascal ve Harezmi’nin hayat hikayeleri 

8. Sınıf 
Altın oran, Fibonacci sayıları, Heron formülü, Atatürk’ün matematiğe katkıları, Pisagor’un 

hayat hikayesi 

 

Tablo 3 incelendiğinde, ders kitaplarındaki matematik tarihiyle ilgili bölümlerin içeriklerinin 

daha çok ünlü matematikçilerin yaşam öykülerinden ve matematikteki bir kavram veya konunun 

tarihsel gelişiminden oluştuğu görülmektedir. 

3.2. Yarı Yapılandırılmış Mülakatlardan Elde Edilen Bulgular 

Öğretmenlerin “Ders kitaplarındaki matematik tarihiyle ilgili bilgiler hakkında genel olarak 

neler düşünüyorsunuz?” sorusuna verdikleri cevaplardan örnekler, bu cevaplardan oluşturulan kodlar 

ve frekanslar Tablo 4’teki gibidir. 

Tablo 4. Matematik Ders Kitaplarındaki Matematik Tarihiyle İlgili Bilgilere Yönelik Görüşler  

Kodlar Frekans Öğretmen Görüşlerinden Örnekler 

6. sınıf matematik ders kitabındaki 

matematik tarihiyle ilgili bilgileri 

yeterli görme 

3 

6. sınıftaki bayağı yeterli. Ama 7 ve 8’de çocuklara 

farklı gelecek matematik tarihiyle ilgili şeyler 

göremedim.   

Tüm ders kitaplarındaki matematik 

tarihiyle ilgili bilgileri yetersiz görme 
2 

Bence yeterli değiller. Verilenler çok yüzeysel. Kısa 

bilgiler verilmiş. 
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Tablo 4 incelendiğinde, 6. sınıf matematik ders kitabı dışındaki kitaplarda yer alan matematik 

tarihiyle ilgili kısımları öğretmenlerin yeterli bulmadıkları görülmektedir. 

Öğretmenlerin “Ders kitaplarındaki matematik tarihiyle ilgili kısımların meslek hayatınızda 

size katkı sağlayacağını düşünüyor musunuz? Nedenini açıklayınız.” sorusuna verdikleri cevaplardan 

örnekler, bu cevaplardan oluşturulan kodlar ve frekanslar Tablo 5’teki gibidir. 

Tablo 5. Matematik Tarihinin Öğretmenlere Sağlayabileceği Yararlar  

Kodlar Frekans Öğretmen Görüşlerinden Örnekler 

Matematik tarihiyle ilgili yeni bilgiler öğrenme 4 
Kitabı karıştırdığımda benim de yeni 

öğrendiğim şeyler oluyor. 

Öğretmenin kendini yenilemesini sağlama 1 
Mesleki anlamda bunlar kendimi yenilememi 

sağlayacaktır. 

Katılımcıların tamamı, matematik tarihinin ders kitaplarında yer almasının meslek 

hayatlarında kendilerine ve öğrencilerine olumlu katkı sağlayacağını belirtmişlerdir. Tablo 5 

incelendiğinde, öğretmenlerin çoğu matematik tarihine ders kitaplarında yer verilmesinin kendilerine 

sağlayabileceği yararların gerekçesi olarak yeni bilgiler öğrenebileceklerini söyledikleri 

görülmektedir. 

Öğretmenlerin “Ders kitaplarındaki matematik tarihiyle ilgili kısımları öğrencilerinize katkı 

sağlayacağını düşünüyor musunuz? Nedenini açıklayınız.” sorusuna verdikleri cevaplardan örnekler, 

bu cevaplardan oluşturulan kodlar ve frekanslar Tablo 6’daki gibidir. 

Tablo 6. Matematik Tarihinin Öğrencilere Sağlayabileceği Yararlar  

Kodlar Frekans Öğretmen Görüşlerinden Örnekler 

Matematiğin anlamlı öğrenilmesini 

sağlama 
4 

Öğrenci o formülü adamın hangi uğraşlardan hangi evrelerden 

oraya getirdiğini bilirse formülü daha iyi aklında tutar. 

Motivasyonunu artırma 3 
Öğrenciler bunları öğrendiğinde matematiğin sıkıcı 

yanlarından bir anlamda uzaklaşmış oluyorlar. 

Matematiğin günlük ihtiyaçlardan 

doğduğunu anlama 
3 

Öğrenciler matematiğin en azından ihtiyaçtan doğduğunu ya da 

belli durumlardan ortaya çıktığının farkına varırlar. 

Matematiğe karşı olumlu tutum 

geliştirme 
2 

Matematik tarihinin matematiğe karşı olumlu tutumun 

gelişmesine katkı sağlayabileceğini düşünüyorum.  

Matematikçi gibi hissetmesini 

sağlama 
2 

Hani ben de yapabilirim. İleri de ben de ünlü bir matematikçi 

falan olabilirim diyenler çıkıyor bazen. 

Yeni bilgiler öğrenmeyi sağlama 1 
Öğrencinin hem dinlenmesine hem de güzel bilgiler 

edinmesine yardımcı olur diye düşünüyorum. 
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Tablo 6 incelendiğinde, ders kitaplarında matematik tarihine yer verilmesinin öğrencilere 

sağlayabileceği yararlar arasında “Matematiğin anlamlı öğrenilmesini sağlama”, “Öğrencilerin 

motivasyonunu artırma” ve “Matematiğin günlük ihtiyaçlardan doğduğunu anlamayı sağlama” 

kodlarının ön plana çıktığı görülmektedir. 

Öğretmenlerin “Matematik ders kitaplarında matematik tarihine yer verilmesi ders işlenişinizi 

nasıl etkileyeceğini düşünüyorsunuz? Nedenini açıklayınız.” sorusuna verdikleri cevaplardan örnekler, 

bu cevaplardan oluşturulan kodlar ve frekanslar Tablo 7’deki gibidir. 

Tablo 7. Matematik Ders Kitaplarında Matematik Tarihine Yer Verilmesinin Ders İşlenişine Etkileri 

Kodlar Frekans Öğretmen Görüşlerinden Örnekler 

Matematiğe karşı farklı bakış açıları sağlama 2 
Ders konusunda farklı bir bakış açısı 

oluşturabilir. 

Konular arasında bağlantı kurmayı sağlama 1 Konular arasında bağlantı kurmak için olabilir. 

Ders işlenişine olumlu katkı sağlama 1 
Ben ders işlenişine etkisinin olumlu olacağını 

düşünüyorum. 

Yöntem olarak farklılık oluşturma 1 
Yöntem olarak farklılık yaratacağını 

düşünüyorum.  

 

Katılımcıların tamamı matematik tarihinin ders kitaplarında yer almasının ders işlenişine 

olumlu katkı sağlayacağını belirtmişlerdir. Tablo 7 incelendiğinde, öğretmenlerin matematik ders 

kitaplarında matematik tarihine yer verilmesinin ders işlenişine olumlu etkiler oluşturabileceğinin 

gerekçesi olarak söylediklerinden “Matematiğe karşı farklı bakış açıları sağlama” kodunun ön plana 

çıktığı görülmektedir. 

Öğretmenlerin “Matematik tarihinin kitaplarda daha etkili kullanılabilmesi için önerileriniz 

nelerdir? Açıklayınız.” sorusuna verdikleri cevaplardan örnekler, bu cevaplardan oluşturulan kodlar ve 

frekanslar Tablo 8’deki gibidir. 

Tablo 8. Matematik Tarihinin Ders Kitaplarında Daha Etkili Kullanılmasına Yönelik Öneriler  

Kodlar Frekans Öğretmen Görüşlerinden Örnekler 

Kılavuz kitaplarına matematik tarihiyle 

ilgili bilgiler koyma 
3 

Kılavuz kitaplarına bilgiler konulduğunda kesinlikle 

ihtiyaç duyacağına inanıyorum. 

Görsel öğelere ağırlık verme 3 
Daha geniş, ayrıntılı ve görsel öğelere ağırlık 

verilmelidir. 

Matematik tarihini seçmeli ders olarak 

koyma 
2 Matematik tarihi seçmeli ders olarak koyulabilir. 

Matematik ders saatlerinin artırma 2 Matematik saatleri 4 saatten fazlaya çıkarılabilir. 
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Çalışma kitaplarına matematik tarihiyle 

ilgili bilgiler koyma 
1 

Çalışma kitaplarına da tarih köşesiyle ilgili kısımlar 

konulabilir. 

Kitaplardaki Türk matematikçilerin 

sayısını artırma 
1 

Türk olan matematikçilerimiz yok mu? Var. Bu 

artırılırsa öğrenciler için gurur kaynağı olur. 

Matematik tarihiyle ilgili bilgileri basit 

ve anlaşılır bir şekilde sunma 
1 

Matematik tarihiyle ilgili bilgiler öğrencilerin 

anlayacağı basit bir dille verilirse daha anlaşılır olur. 

Matematiksel kavramlarla ilgili kısa 

bilgilere yer verme 
1 

Matematiksel bağıntılarla ilgili ünitelerin başlarında 

kısa bir şekilde bunlara yer verilebilir. 

Matematikçilerin yaşamlarını kendi 

ağızlarından anlatılırmış gibi verme 
1 

Matematikçilerin hayat hikayeleri kendi ağızlarından 

anlatılırmış gibi verilebilir. 

Kitaplara ünlü matematikçilerin hayat 

hikayeleriyle ilgili sorular ekleme 
1 

Mesela kendisini tanıtırken sorular olabilir. Ben işte 

şunları buldum. Sizce bu nasıl olabilir şeklinde. 

 

Tablo 8 incelendiğinde, matematik tarihinin ders kitaplarında daha etkili kullanılmasına 

yönelik olarak “Öğretmen kılavuz kitaplarına matematik tarihiyle ilgili bilgiler koyma”, “Görsel 

öğelere ağırlık verme”, “Matematik tarihinin seçmeli ders olarak koyulması” ve “Matematik ders 

saatlerinin artırılması” kodlarının daha ön plana çıktığı görülmektedir. 

Öğretmenlerin “Matematik tarihinin ders kitaplarında kullanılmasının olumlu ve olumsuz 

yönleri nelerdir? Açıklayınız.” sorusuna verdikleri cevaplardan örnekler, bu cevaplardan oluşturulan 

kodlar ve frekanslar Tablo 9’daki gibidir. 

Tablo 9. Matematik Tarihinin Ders Kitaplarında Kullanılmasının Olumlu Yönleri  

Kodlar Frekans Öğretmen Görüşlerinden Örnekler 

Matematiği daha iyi anlamlandırabilme 3 
İnsanların var olduğundan beri matematiğin sürekli bir 

araştırmayla geliştiğini görürler. 

Matematiğin hayatın bir parçası 

olduğunu gösterme 
2 

Hayatımızın çok dışında görüyorlar öğrenciler 

matematiği. Yani kim yapmış matematiği gibi. 

Öğrencilerin konulara dikkatini çekme 2 
Öğrencilerin dikkatini konuya çekmek için çok zaman 

harcıyoruz. En azından böyle dikkatleri çekilebilir. 

Kitabı ilgi çekici hale getirme 1 
Tarih köşeleri ya da bağıntılar, ilişkiler renkli bir 

şekilde verilerek kitaba renk katılmış. 

Ünlü matematikçileri tanımayı sağlama 1 
Matematiklerin resimlerinin olması o ünlü 

matematikçiğe dair bir tanıtım olabilecektir. 

Öğrencileri ve öğretmenleri araştırmaya 

sevk etme 
1 

Hadi çocuklar evet bunlar güzel sorular. Bunları şöyle 

araştıralım. Sizin için de bizim için de yararlı olacaktır. 

Matematiğe bakış açısını değiştirmeyi 

sağlama 
1 

Matematik tarihinin ders kitaplarında yer alması 

öğrencilerin bakış açılarını değiştirebilir. 
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Matematiği sevdirme 1 
Öğrenciler çoğu zaten matematiği sevmiyor. Bu 

bakımdan olumlu olabilir.  

Motivasyonu artırma 1 
Altın oranı anlatınca öğrencilerin motivasyonu da 

artıyor. 

 

Tablo 9 incelendiğinde, matematik tarihinin ders kitaplarında kullanılmasının olumlu yönleri 

arasında “Matematiği daha iyi anlamlandırabilme”, “Matematiğin hayatın bir parçası olduğunu 

gösterme” ve “Öğrencilerin konulara dikkatini çekme” kodlarının ön plana çıktığı görülmektedir. 

Matematik tarihinin ders kitaplarında kullanılmasının olumsuz yönleriyle ilgili öğretmenlerin 

verdikleri cevaplardan örnekler, bu cevaplardan oluşturulan kodlar ve frekanslar ise Tablo 10’daki 

gibidir. 

Tablo 10. Matematik Tarihinin Ders Kitaplarında Kullanılmasının Olumsuz Yönleri  

Kodlar Frekans Öğretmen Görüşlerinden Örnekler 

Tarih köşelerinin öğretmenin kendisini 

yetersiz hissetmesine neden olabilmesi 
2 

Çocukların sorduğu sorular mesela öğretmenin 

kendisini belki yetersiz hissetmesine sebep olabilir. 

Süre sıkıntısı yaşanması 2 
Zaman alıcı olması nedeniyle öğretmenler belki de 

bunları kullanmaktan uzak durabilirler. 

Bazı tarih köşelerinin çok uzun olması 1 
7. sınıftaki bazı matematikçilerin hayat hikayeleri 

ferman şeklinde düzenlenmiş. 

 

Tablo 10 incelendiğinde, matematik tarihinin ders kitaplarında kullanılmasının olumsuz 

yönleri arasında “Tarih köşelerinin öğretmenin kendisini yetersiz hissetmesine neden olabilmesi” ve 

“Süre sıkıntısı yaşanması” kodlarının ön plana çıktığı belirlenmiştir. 

Öğretmenlerin “Matematik tarihiyle ilgili bilgiler ders kitaplarında nasıl yer almalıdır? 

Açıklayınız.” sorusuna verdikleri cevaplardan örnekler, bu cevaplardan oluşturulan kodlar ve 

frekanslar Tablo 11’deki gibidir. 

Tablo 11. Matematik Tarihinin Ders Kitaplarında Nasıl Yer Alabileceğiyle İlgili Görüşler 

Kodlar Frekans Öğretmen Görüşlerinden Örnekler 

Matematikçilerin resimlerine yer verme 1 
Bir matematikçi veya birkaç tane matematikçinin 

resimleri verilebilir. 

Matematik tarihiyle ilgili bilgileri renkli 

verme 
1 Renkli şekli farklı olmalı. 

Matematik tarihiyle kısımların başlığının 1 Başlığı özellikle dikkat çekici olmalı. 
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dikkat çekici olması 

Kullanılan kelimelerin öğrencilerin 

anlayacağı seviyede olması 
1 

Kullanılan kelimeler öğrencilerin anlayacağı seviyede 

olmalı. 

Kitaplarda yer alan bilgilerin tarihsel 

aktiviteler şeklinde düzenlenmesi 
1 

Kitaptaki etkinlikler de o matematikçinin işlemlerine 

göre düzenlenebilir. Etkinlikler o şekilde yapılabilir. 

Matematiksel simge, terim veya 

kavramlarla ilgili kısa metinler verme 
1 

Bulunan bağıntılar, semboller sorular şeklinde ya da 

böyle kısa metinler şeklinde verilebilir.  

Matematik tarihiyle ilgili kısımların kısa 

ve araştırmaya yönelik olması 
1 

Çok uzun olmamalı ve öğrencileri araştırmaya 

yönlendirmeli. 

 

Tablo 11 incelendiğinde, matematik tarihiyle ilgili bilgilerin ders kitaplarında nasıl yer 

alabileceğiyle ilgili cevaplardan oluşturulan kodların daha çok görselliğe, kısa ve anlaşılırlığa vurgu 

yaptığı görülmektedir. 

Öğretmenlerin “Sizce matematik tarihiyle ilgili bilgiler ders kitabının neresinde yer almalıdır? 

Neden?” sorusuna verdikleri cevaplardan örnekler, bu cevaplardan oluşturulan kodlar ve frekanslar 

Tablo 12’deki gibidir. 

Tablo 12. Matematik Tarihinin Ders Kitaplarının Neresinde Yer Alabileceğiyle İlgili Görüşler 

Kodlar Frekans Öğretmen Görüşlerinden Örnekler 

Ünite başında 4 
Ünite başlarına zamanında uğraşılan problemler veya yapılan çalışmalara 

yönelik problemler konulabilir. 

Her nerde gerekiyorsa 1 
Bir sınırlama getirmek gerekmiyor. Ünitenin başında, ortasında, sonunda 

gerektiği zaman kullanılabilir. 

 

Tablo 12 incelendiğinde, matematik tarihiyle ilgili bilgilerin ders kitaplarının neresinde yer 

alabileceğiyle ilgili oluşturulan kodlardan “Ünitenin başında” kodunun ön plana çıktığı görülmektedir. 

Öğretmenlerin “Matematik tarihiyle ilgili bölümleri kullanırken zorlandığınız veya eksikliğini 

hissettiğiniz noktalar var mı? Eğer varsa bunları açıklar mısınız?” sorusuna verdikleri cevaplardan 

örnekler, bu cevaplardan oluşturulan kodlar ve frekanslar Tablo 13’teki gibidir. 

Tablo 13. Matematik Tarihi Kullanılırken Zorlanılan veya Eksikliği Hissedilen Hususlar 

Kodlar Frekans Öğretmen Görüşlerinden Örnekler 

Türk matematikçilere daha az yer verilmesi 1 
Eksikliğini hissettiğim noktalar ise kitapta sadece 

yabancı matematikçilere ait kısımlar var.  

Tarih köşelerinin çok dar kapsamlı olması 1 Matematik tarihi köşeleri çok kısıtlı köşeler 
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olduğundan eksik olan çok şey var. 

Öğretmenlerin matematik tarihiyle ilgili 

bazı konularda yeterli bilgisi olmaması 
1 

Zorlandığım kısımlar olmadı. Ancak bu alanlarla 

ilgili bazı bilmediğim şeyler var. 

Matematik tarihiyle ilgili kaynak eksikliği 1 
Elimin altında pek fazla kaynak olmadığı için  

araştırma yoluna da gitmedim. 

Matematik tarihiyle ilgili kısımların 

anlaşılmayan yabancı kelimeler içermesi 
1 

Bu anlamda matematik tarihi köşelerinde bilinmeyen 

kelimeler mevcut. 

 

Tablo 13 incelendiğinde, matematik tarihiyle ilgili bölümler kullanılırken zorlanılan veya 

eksikliği hissedilen hususlarla ilgili olarak öğretmenlerin bilgi ve kaynak eksikliği, matematik tarihiyle 

ilgili kısımların çok dar kapsamlı olması ve yabancı kelimelere yer verilmesi gibi kodların öne çıktığı 

görülmektedir. 

Öğretmenlerin “Matematik tarihiyle ilgili ders kitaplarında yer alan kısımları daha etkili 

kullanabilmek için matematik tarihi ve derslerde nasıl kullanılabileceğiyle ilgili düzenlenecek bir 

hizmet içi eğitim faaliyetine katılmak ister misiniz? Bu faaliyet kapsamında sizlere nelerin 

anlatılmasını istersiniz?” sorusuna verdikleri cevaplardan örnekler, bu cevaplardan oluşturulan kodlar 

ve frekanslar Tablo 13’teki gibidir. 

Tablo 14. Matematik Tarihiyle İlgili Bir Hizmet İçi Eğitim Faaliyetine Yönelik Görüşler 

Kodlar Frekans Öğretmen Görüşlerinden Örnekler 

Matematik tarihiyle ilgili yeni 

bilgiler öğrenmek isteme 
2 

Evet katılmak isterim. Bilmediğim şeyler olabilir. Onları 

öğrenmek isterim. 

Matematik tarihinin öğrencilerin 

ilgi ve motivasyonunu artıracağını 

düşünme 

2 

Matematiğe karşı ilgi, istek ve motivasyon sağlamada 

matematik tarihinin derslerde kullanılması pozitif katkı yapar. 

Dolayısıyla hizmetiçi eğitim kursuna katılmayı isterim.  

Öğrencilerin gözünde matematik 

tarihiyle ilgili yeterli bir öğretmen 

imajı çizme 

1 

Öğrencilerimin gözünde onların soracağı sorulara karşılık 

verebilecek yeterli bir öğretmen imajı oluşturabilmek için 

katılmak isterim. 

 

Matematik tarihi ve derslerde nasıl kullanılabileceğine yönelik yapılacak bir hizmet içi eğitim 

faaliyetine bütün katılımcılar katılmak istediklerini belirtmişlerdir. Tablo 14 incelendiğinde, 

öğretmenlerin bu kursa katılmak istemelerinin gerekçeleri olarak söylediklerinden oluşturulan 

kodlardan “Matematik tarihiyle ilgili yeni bilgiler öğrenme” ve “Matematik tarihinin öğrencilerin ilgi 

ve motivasyonunu artırması” kodlarının ön plana çıktığı görülmektedir. 
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4. TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER 

Bu çalışmada, matematik kitaplarındaki matematik tarihiyle ilgili bölümlerin doküman analizi 

yapılmış ve bu kitaplarda yer alan matematik tarihiyle ilgili kısımlar hakkında öğretmenler görüşleri 

alınmıştır. Bu çalışma kapsamında varılan sonuçlar, bu sonuçlarının literatürle tartışılması ve 

sonuçlara bağlı olarak sunulan öneriler aşağıdaki gibidir: 

Ders kitapları, incelendiğinde matematik tarihinin kullanım yollarına çok kısıtlı bir şekilde yer 

verildiği sonucuna varılmıştır. Bu durum, Ho (2008) ve İdikut (2007) tarafından yapılan çalışmaların 

sonuçlarıyla paralellik göstermektedir. Bu kullanım yollarının içerikleri incelendiğinde ise daha çok 

ünlü matematikçilerin hayat hikayelerine yer verildiği belirlenmiştir. Ayrıca ders kitaplarındaki 

matematik tarihiyle ilgili bilgiler hakkında genel olarak katılımcıların çoğunun 6. sınıf matematik ders 

kitabı dışındaki kitapları matematik tarihine yer verme açısından yeterli bulmadıkları sonucuna 

varılmıştır. Bu nedenlerden dolayı, ders ve çalışma kitaplarına matematikçilerin yaşam hikayeleri 

dışında tarihsel problemler içeren etkinlikler, matematiksel terimlerin, sembollerin ve kavramların 

kökenlerine dair bilgiler, tarihsel aktiviteler veya keşiflere dayanan çalışma yapraklarının konulması 

ve tarihsel filmler ya da videolar içeren VCD’lerin eklenmesi gibi vb. şeyler önerilmektedir. 

Katılımcıların mülakatlarda benzer kullanım yollarını belirtmeleri bu durumu destekler niteliktedir. 

Katılımcıların çoğunun ders kitaplarındaki matematik tarihiyle ilgili kısımları nasıl 

kullanabilecekleri hakkında emin olamadıkları, bu konuda yeterli bilgi sahibi olmadıkları (Smestad, 

2000) ve ders kitaplarını yetersiz buldukları için bu kısımları kullanmadıkları, ancak öğretmenlik 

yaşantılarında matematiğin tarihsel gelişimini kullanma yönünde istendik bir tutum içinde oldukları 

görülmüştür. Ayrıca, öğrencilerin matematiği zevkli ve anlamlı öğrenmesi açısından (Deringöl, 2006a; 

Lingard, 2000; Tözluyurt, 2008) matematik tarihinin okullarda kullanılmasını öğretmenlerin gerekli 

gördükleri belirlenmiştir. Bu nedenlerden ötürü, matematik tarihi ve derslerde kullanımı ile ilgili MEB 

bünyesinde hizmet içi kursların düzenlenmesi (Arslan vd., 2008; Barbin, 2002; İdikut, 2007; 

Tözluyurt, 2008) ve öğretmen kılavuz kitaplarına bu konuda bilgilerin eklenmesi önerilmektedir. 

Ayrıca katılımcıların tamamının mülakatlarda matematik tarihi ve derslerde nasıl kullanılabileceğiyle 

ilgili bir hizmet içi eğitim kursuna katılmak istemeleri de bu durumun önemini göstermektedir. 

Matematik tarihi ve derslerde kullanımıyla ilgili kaynak ve materyal eksikliğinin olması,                 

(Barbin, 2002; Fauvel, 1991; Ho, 2008; Karakuş, 2009) matematik tarihiyle ilgili ders kitaplarındaki 

bazı kısımların çok uzun ve dar kapsamlı olması, anlaşılmayan yabancı kelimeler içermesi ve süre 

sıkıntısının yaşanması (Barbin, 2002; Ho, 2008) katılımcılar tarafından üzerinde durulan en önemli 

eksiklikler olduğu belirlenmiştir. Bu eksikliklerden ötürü, matematik tarihi ve derslerde kullanımıyla 

ilgili öğretmenlere yönelik kılavuz kitaplar hazırlanması, ders kitaplarındaki matematik tarihiyle ilgili 

kısımların dilinin daha anlaşılır yapılması (Deringöl, 2006b) ve süre sıkıntısını aşmak için matematik 

tarihi isimli seçmeli bir dersin oluşturulması ya da öğrencilere matematik tarihiyle ilgili proje ödevi 
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(Deringöl, 2006a, 2006b) veya performans görevlerinin verilmesi önerilmektedir. Katılımcıların 

mülakatlarda benzer önerilerde bulunması bu durumu desteklemektedir.  

Son olarak matematik tarihinin ders kitaplarının neresinde yer almasıyla ilgili olarak 

öğretmenlerin çoğunun ünite başlarında bulunması gerektiği konusunda hem fikir oldukları  

belirlenmiştir. Ancak bazı katılımcılar bunun 7. sınıf ders kitabında yer alan matematik tarihiyle ilgili 

kısımlar gibi çok uzun olmaması, bunun yerine bu bölümlerin biraz daha kısa olması,  ek aktiviteler ve 

bu aktivitelerle ilgili sorular içermesi gerektiğini belirtikleri görülmüştür. Ayrıca sadece ünite 

başlarında değil 6. ve 8. sınıf ders kitaplarında olduğu gibi metin içinde ve sonunda da matematik 

tarihiyle ilgili farklı ve dikkat çekici yazılara, şekillere vb. şeylere (snipetlere) yer verilmesi 

önerilmektedir. 
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ÖZET 

Bu araştırmanın temel amacı, matematik öğretiminde Çoklu Zeka Kuramı (ÇZK)’na göre 

materyal tasarlamak ve bu materyalleri uygulama sırasındaki yansımaları ortaya çıkarmaktır. Özel 

durum çalışmasının kullanıldığı bu araştırmada, rasyonel sayılarda çarpma işleminin özellikleriyle 

ilgili çalışma yaprağı geliştirilmiş ve 2008-2009 eğitim-öğretim yılında Trabzon’daki bir ilköğretim 

okulunun 7. sınıfında okuyan 16 öğrenciye uygulanmıştır. Uygulama üç ders saati sürmüştür. 1. ve 2. 

ders saatlerinde, çalışma yaprağındaki sorular öğrenciler tarafından kendi sıra arkadaşlarıyla birlikte 

çözülmüştür. 3. ders saatinde ise öğrencilerle birlikte soruların cevapları tartışılmıştır. Ayrıca bu ders 

saatinde, öğrencilerin mantıksal-matematiksel ve görsel zekalarının gelişmesi için onlardan zihin 

haritası oluşturmaları, sözel zekalarının gelişmesi için ise öğrendiklerini sıra arkadaşına anlatmaları ve 

etkinlikle ilgili duygu ve düşüncelerini yazmaları istenmiştir. Çalışmanın sonunda, ÇZK’nın rasyonel 

sayılarda çarpma işleminin öğretiminde uygulanabilir bir kuram olduğu, ancak bu kuramın fazla araç-

gereç gerektirmesinden dolayı biraz zaman aldığı sonucuna varılmıştır. Ayrıca dersin sonunda 

öğrencilerin yazmış oldukları yazılardan bu kurama göre tasarlanan öğrenme ortamının anlamayı 

kolaylaştırdığı ve dersin zevkli bir şekilde geçmesini sağladığı belirlenmiştir. Bu sonuçlara bağlı 

olarak ise, araştırmacılara ve eğitimcilere matematikteki diğer konular için de benzer materyaller 

geliştirmeleri ve sınıflarda uygulamaları önerilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Matematik Eğitimi, Çoklu Zeka Kuramı, Materyal Geliştirme  
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ABSTRACT 

The main purpose of this study is to reveal some reflections emerged during the design and 

implementation of material according to Multiple Intelligence Theory (MIT). In this case study 

research, a worksheet on the properties of multiplication in rational numbers was developed and it was 

implemented during 2008-2009 school year on 16 seventh grade students studying in an elementary 

school in Trabzon. The implementation continued three hours. In the first and second class hours, the 

questions on the worksheet were solved by the students by working with deskmates. In the third class 

hour, the answers of the questions were discussed with the students. Furthermore in this class hour, the 

students were asked to make mind map in order to develop their logical-mathematical and visual 

intelligence and in order to develop their verbal intelligence they were asked describe what they learnt 

to their deskmates and to write down their feelings and views about the activity. At the end of the 

study, it was concluded that MIT is feasible in the instruction of multiplication in rational numbers, 

altough it was found quite time-consuming due to requiring a large number of instruments. Moreover, 

it was determined from the students’ writings that the learning environment designed according to this 

theory facilitated understanding and it made the lessons more enjoyable. Based on these results, 

researchers and educators were recommended to develep and use in the classes similar materials for 

the instruction of other subjects in mathematics.  

Key Words: Mathematics Education, Multiple Intelligence Theory, Development of Material  

1. GİRİŞ 

Matematik, zorlanılan ve sevilmeyen derslerin başında gelmektedir. Matematik derslerini daha 

zevkli hale getirmek için matematik öğretiminin öğrencilerin daha aktif olduğu ve bireysel 

farklılıklarının dikkate alındığı öğretim yöntemleriyle gerçekleştirilmesi gerekmektedir (Açıkgöz, 

2003; İflazoğlu, 2003; Taş ve Dikici, 2007). Bunu gerçekleştirebilmek için, öğrencilerin edinmiş 

oldukları bilgilerin farkına varmaları sağlanmalı ve bu bilgilerini yeni öğrendikleri bilgilerle 

ilişkilendirmelerine yardım edilmelidir. Matematik eğitiminin ilköğretimdeki başlıca amacı, 

öğrencilerin yetenekleri doğrultusunda yetiştirilmesine yardımcı olmaktır. Bu bağlamda, sadece 

kitaplara bağlı kalarak ders anlatmak, öğrenciyi istenilen düzeyde aktif hale getirememekte ve 

öğrencinin yeteneği doğrultusunda ilerlemesine olanak sağlanamamaktadır (Gürbüz, 2008). Bu 

nedenle, sadece ders kitaplarına dayalı bir eğitim, öğrencilerin kendi çevreleriyle etkileşime girerek 

matematik kavramlarını oluşturmalarına fırsat vermemektedir (Olkun ve Toluk, 2003).  

Öğrenmenin aktif bir süreç olduğu göz önüne alındığında, matematik öğretiminde öğrencilerin 

yaparak ve yaşayarak öğrenmelerini sağlayan eğitim ortamlarının hazırlanması için etkinliklerin ön 

plana çıkarılması gerekmektedir (Baki vd., 2009). Etkinliklerin matematik öğretimini eğlenceli hale 

getirdiği, öğrencinin ilgisini çektiği, merakını arttırdığı ve kullanmaya teşvik ettiği bilinmektedir 
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(Moyer, 2001). Bu sebeple, matematik öğretiminde öğrencilerin aktif olduğu öğrenme ortamları 

sağlayacak etkinlikler sağlanmalıdır (Baki vd., 2009). Aksi takdirde, matematik öğretiminde bazı 

problemlerle karşılaşılmaktadır. Günümüzdeki eğitim felsefelerinin çoğu, öğretimdeki problemlerle 

başa çıkmak için bireysel farklılıkları dikkate alan yaklaşımların kullanılmasını savunmaktadırlar 

(Baki, 2008). İşlevsel bilginin ön plana çıktığı bugünlerde, bireylerin teorik ve pratik bilgileri arasında 

bağlantı kurmanın en önemli yardımcıları öğrenme ortamında kullanılan yaklaşımlardır. Geleneksel 

yaklaşımların yetersizlikleri, öğrenme ortamında daha çağdaş yaklaşımların kullanılmasını zorunlu 

hale getirmektedir (Gürbüz, 2008). Bu yaklaşımlardan biri son zamanlarda gündemde olan Çoklu Zeka 

Kuramı (ÇZK)’dır.  

ÇZK, her öğrencinin farklı zeka alanlarına sahip olduğu ileri sürmektedir. Öğrencilerin sahip 

oldukları farklı zeka alanları konuların öğrenilmesinde önemli rol oynamaktadır (Campell ve Campell, 

1999). Bu nedenle, eğitim-öğretimde öğrencilerin farklı zeka alanlarının dikkate alınması 

gerekmektedir. ÇZK, öğretimde farklı zeka alanlarını geliştirici etkinliklerin yer alması gerektiğini 

vurgulamaktadır. Bu yüzden, öğrencilerin farklı zeka alanlarına hitap eden etkinliklerle öğrenme 

ortamlarının zenginleştirilmesi büyük önem taşımaktadır (Kutluca vd., 2009). ÇZK’ya göre tasarlanan 

bir öğrenme ortamında, farklı zeka alanlarıyla ilgili etkinlikler öğrencilere sunularak öğrencilerin  

yaparak-yaşayarak öğrenmelerine yardımcı olunmaktadır (Acat, 2002, Gardner, 1999; Köksal ve Yel, 

2007). Bu açıdan bakıldığında, matematik derslerinde mümkün olduğu kadar öğrencilerin aktif 

katılımını sağlamak için öğrencilerin farklı zeka alanlarına yönelik etkinlikler geliştirilmesi 

gerekmektedir. 

Eğitim sisteminin birbiriyle iletişimde olduğu üç temel öğesi bulunmaktadır. Bunlar öğretmen, 

öğrenci ve öğretim programlarıdır (Ceylan ve Demirkaya, 2006; Üstüner, 2004). Bu öğelerin her biri 

kendi içinde önemli olsa da, öğretmen bu sistemin en temel ve göz ardı edilemez öğesidir (Şenel vd., 

2004). Bu nedenle, öğrenme ortamlarının baş aktörü öğretmenlerdir. Öğretmenlerin öğrenme 

ortamlarını düzenlemek için belli donanımlara sahip olması gerekmektedir. Bunlardan en önemlisi ise, 

öğretim araçlarını planlama ve uygulama becerisidir (Oktar ve Bulduk, 1999; Posnanski, 2002; Roskos 

ve Walker, 1994). Öğrenme ortamlarının tasarlanmasında öğretmenlerin yaşadığı en önemli 

sorunlardan birisi, anlatacağı konuya uygun öğretim araçları tasarlamak ve tasarladığı araçları sınıf 

ortamında nasıl uygulayacağını bilmemektir (Gürbüz, 2008). Dolayısıyla, çağdaş yaklaşımlara uygun 

öğretim araçları tasarlamak ve uygulamak öğretmenlerin bu tür beceriler kazanmasına yardımcı olmak 

açısından oldukça önem taşımaktadır. Somut öğretim nesneleri, çalışma yaprakları veya zihin 

haritaları bu öğretim araçlarından bazılarıdır. Bu bağlamda bu araştırmanın temel amacı, matematik 

öğretiminde ÇZK’ya göre materyal tasarlamak ve uygulama sırasındaki yansımaları ortaya 

çıkarmaktır.  
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2. YÖNTEM 

Bu bölümde, araştırmanın modeli ve örneklemi, öğretim materyalinin geliştirilmesi ve 

uygulanmasıyla ilgili bilgilere yer verilmiştir. 

2.1. Araştırma Modeli 

  Bu çalışmada özel durum çalışması yöntemi kullanılmıştır. Özel durum çalışmaları, belirli bir 

fenomene ait özel bir durumu derinlemesine inceleyerek fenomene ışık tutmaya çalışan 

araştırmalardır. Her ne kadar özel durum çalışmaları hem nicel hem de nitel araştırma yöntemlerinde 

kullanılsa da, nitel araştırma yöntemleri açısından bakıldığında, özel durum çalışmaları bir veya birkaç 

durumu, olguyu ya da olayı sınırlı sayıda örneklem ile her yönüyle derinlemesine inceleme olanağı 

sunmaktadır (Çepni, 2007).  

2.2. Araştırmanın Örneklemi 

      Araştırma, 2008-2009 eğitim-öğretim yılının güz yarıyılında Trabzon’da bulunan MEB’e 

bağlı resmi bir ilköğretim okulunun 7. sınıfında okuyan 16 öğrenciyle yapılmıştır. Uygulamanın 

yapıldığı okul, orta seviyeli öğrencilerden oluşan resmi bir devlet okulu olup rastgele seçilmiştir. 

Çalışmanın yapıldığı öğrenciler ise tamamen gönüllülük esas alınarak belirlenmiştir. Bu öğrencilerin 

11’i erkek, 5’i ise kızdır. 

2.2. Öğretim Materyalinin Geliştirilmesi 

İlköğretim düzeyine hitap eden çalışma yaprağının geliştirilmesinin ilk aşamasında, öncelikle 

beş ilköğretim matematik öğretmeniyle rasyonel sayılarda çarpma işleminin öğretimi üzerine 

yapılandırılmamış mülakatlar yapılmıştır. Öğretmenlerle yapılan görüşmeler neticesinde, öğrencilerin 

rasyonel sayılarda çarpma işlemini kavramada sıkıntı yaşadığı belirlenmiştir. Bu nedenle, rasyonel 

sayılarda çarpma işleminin öğretimi için etkili materyallere ihtiyaç olduğu ortaya çıkmıştır. Bu 

ihtiyaca yönelik olarak, ilgili literatür de taranarak araştırmacılar tarafından ÇZK’ya uygun bir çalışma 

yaprağı geliştirilmiştir. Geliştirilen çalışma yağrağı, ayrıca iki matematik öğretmeni tarafından 

incelenmiştir. Öğretmenler, çalışma yaprağının hazırlanma amacına hizmet edebilecek nitelikte 

olduğunu belirtmişlerdir. Çalışma yaprağındaki etkinliğin aşağıdaki zeka alanlarını içerdiği 

düşünülmektedir: 

1) Mantıksal-Matematiksel Zeka 

Bu etkinliğin öğrencilerin mantıksal-matematiksel zekalarına hitap etmesinin nedenleri 

aşağıdaki gibidir: 

 Öğrencilerin sayılarla çalışması ve hesaplama yapmaları gerekmektedir. 

 Öğrencilerin ilişki ve benzerlikleri algılamaları gerekmektedir. 

 Öğrencilerin sebep-sonuç ilişkisi kurmaları gerekmektedir. 
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 Öğrencilerin genelleme yapması gerekmektedir. 

2) Sözel-Dilsel Zeka 

       Bu etkinliğin öğrencilerin sözel-dilsel zekalarına hitap etmesinin nedenleri aşağıdaki gibidir: 

 Öğrencilerin anladıklarını sözel olarak ifade etmeleri gerekmektedir. 

 Öğrencilerin soruların cevaplarını birbirleriyle tartışmaları gerekmektedir. 

 Öğrencilerin soruları okumaları gerekmektedir. 

3) Görsel-Uzamsal Zeka 

       Bu etkinliğin öğrencilerin görsel-uzamsal zekalarına hitap etmesinin nedenleri aşağıdaki 

gibidir: 

 Öğrencilerin etkinlikten sonra zihin haritası oluşturmaları gerekmektedir.  

 Öğrencilerin kendi görme duyularına hitap eden iki boyutlu bir tablo oluşturmaları 

gerekmektedir. 

4) Bedensel-Kinestetik Zeka 

       Bu etkinliğin öğrencilerin bedensel-kinestetik zekalarına hitap etmesinin nedenleri aşağıdaki 

gibidir: 

 Öğrencilerin el becerilerini geliştirecek bir tablo oluşturmaları gerekmektedir.  

 Öğrencilerin araç-gereçle (elişi kağıdı, uhu, makas, karton gibi) çalışmaları gerekmektedir.  

 Öğrencilerin organlarını koordineli bir şekilde kullanmaları gerekmektedir.  

 

 

5)Kişiler Arası-Sosyal Zeka 

       Bu etkinliğin öğrencilerin kişiler arası-sosyal zekalarına hitap etmesinin nedenleri aşağıdaki 

gibidir: 

 Öğrencilerin birbirleriyle iletişim kurmaları gerekmektedir.  

 Öğrencilerin birlikte tabloyu oluşturmaları ve soruları birlikte çözmeleri gerekmektedir.  

                     

Aşağıda, bu çalışma kapsamında geliştirilen rasyonel sayılarda çarpma işleminin özellikleriyle 

ilgili çalışma yaprağı Şekil 1’de verilmiştir. Çalışma yaprapı hazırlanırken Şahin vd. (2007)’nin 

yazdıkları 7. sınıf ilköğretim matematik ders kitabından yararlanılmıştır. 
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RASYONEL SAYILAR VE ÇARPMA İŞLEMİ 
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5       

1 
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 Cetvel, uhu, makas, karton ve elişi kağıtlarını kullanarak yukarıdaki tabloyu oluşturunuz.  

 Oluşturduğunuz tabloyu çarpma işlemini kullanarak tamamlayınız.  

 Tabloda yeşil renkli kutulara gelmesi gereken sayıları bulmak için yapılması gereken 

matematiksel ifadeyi yazınız. 

 Buna göre -1 sayısının çarpma işlemindeki etkisini açıklayınız. 

 Tabloda kırmızı renkli kutulara gelmesi gereken sayıları bulmak için yapılması gereken 

matematiksel ifadeyi yazınız. 

 Buna göre 0 sayısının çarpma işlemindeki etkisini açıklayınız. 

 Tabloda pembe renkli kutulara gelmesi gereken sayıları bulmak için yapılması gereken 

matematiksel ifadeyi yazınız. 

 Buna göre 1 sayısının çarpma işlemindeki etkisini açıklayınız. 

 Tabloda mavi renkli kutulara gelmesi gereken sayıları bulmak için yapılması gereken 

işlemlerin matematiksel ifadesini yazınız. 

 2  x  5  = 1 olduğuna göre  2  ve   5  sayıları nasıl sayılardır? Tartışınız.  

5      2                                 5         2 

 Tabloda gri renkli kutulara gelmesi gereken sayıları bulmak için yapılması gereken 

işlemlerin matematiksel ifadesini yazınız.  

 Çarpma işleminin hangi özelliğiyle karşılaştığınızı açıklayınız. 

 

Şekil 1. Rasyonel Sayılarda Çarpma İşleminin Özellikleriyle İlgili Çalışma Yaprağı 
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Bu çalışma yaprağıyla öğrencilerin tablodaki yeşil kutuları doldurarak herhangi bir sayının -1 

ile çarpımının nasıl değiştiğini, kırmızı kutuları doldurarak çarpmanın yutan eleman özelliğini, pembe 

kutuları doldurarak çarpmanın etkisiz eleman özelliğini, gri kutuları doldurarak çarpmanın değişme 

özelliğini ve mavi kutuları doldurarak çarpmanın ters eleman özelliğini fark etmeleri amaçlanmıştır. 

 

2.3. Öğretim Materyalinin Uygulanması 

Öğrenciler, düşüncelerini en iyi grup çalışmasının sunduğu sosyal bir ortamda yansıtmaktadır. 

Grup çalışmalarında öğrenciler yaptıkları çalışmalarla ilgili düşüncelerini, zihinlerinde oluşturdukları 

yeni kavramları, ilişkileri, genellemeleri arkadaşlarıyla tartışma ve bilgilerini yeniden inşa etme fırsatı 

bulabilmektedir. Ayrıca grup çalışması öğrencilere kendi kavramları hakkında konuşma, kendi 

stratejilerini kurma, varsayımda bulunma ve matematiksel bilgilerini tartışma gibi imkanlar da 

sağlamaktadır (Baki, 2008). Bu nedenlerden dolayı, öğrencilerin ikişerli gruplar halinde (toplam 8 

grup) çalışmaları uygun görülmüştür. Araştırmacıların ikisi gruplarla ilgilenmiş ve gruplar arasında 

dolaşarak tartışmaları ve yapılanları takip edip öğrencilere rehberlik yapmışlardır.  

Uygulama üç ders saati sürmüştür. 1. ve 2. ders saatlerinde, çalışma yaprağındaki sorular 

öğrenciler tarafından kendi sıra arkadaşlarıyla birlikte çözülmüştür. 3. ders saatinde ise öğrencilerle 

birlikte soruların cevapları tartışılmıştır. Ayrıca bu ders saatinde, öğrencilerin mantıksal-matematiksel 

ve görsel zekalarının gelişmesi için onlardan zihin haritası oluşturmaları, sözel zekalarının gelişmesi 

için ise öğrendiklerini sıra arkadaşına anlatmaları ve etkinlikle ilgili duygu ve düşüncelerini yazmaları 

istenmiştir. Öğretim materyalini uygulanmadan önce, uygulama sırasında ve uygulamadan sonra 

yapılanlar aşağıda ayrıntılı bir şekilde anlatılmıştır. 

 

          2.3.1. Uygulamadan Önce Yapılanlar 

           Etkinlik yapılmadan önce, öğrencilere rasyonel sayılarda çarpma işlemi ve özellikleri 

konusunda karton, elişi kağıdı, makas gibi malzemelerle bir tablo oluşturulacağı, bu nedenle bir 

sonraki derse malzemeleriyle birlikte gelmeleri söylendi. Araştırmacılar tarafından bazı öğrencilerle 

birlikte 70 cm x 70 cm ebatlarında bir tablo oluşturuldu. Tablonun oluşturulmasında görev alan 

öğrenciler, bu tablonun nasıl yapılacağı konusunda deneyim kazanırken diğer öğrenciler de bu konuda 

fikir sahibi oldular. Öğrencilerle birlikte oluşturulan 70 cm x 70 cm ebatındaki tablonun resmi Şekil 

2’dedi gibidir. 
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Şekil 2. Rasyonel Sayılarda Çarpma İşlemi ve Özellikleriyle İlgili Öğrencilerle Oluşturulan Tablo 

 

         2.3.2. Uygulama Sırasında Yapılanlar 

          İlk olarak, daha önceden öğrencilerle birlikte hazırlanan 70 cm x 70 cm ebatlarında tablo 

tahtaya asıldı. Öğrencilerden ellerindeki malzemelerle bu tablonun 35 cm x 35 cm boyutlarında olanını 

sıra arkadaşlarıyla birlikte yapmaları istenmiştir. Öğrenciler bazen uzunluk ölçerken bazen de elişi 

kağıtlarını keserken ve yapıştırırken zaman zaman zorlanmalarına rağmen tabloyu oluşturmayı 

başarmışlardır. Öğrenciler tabloyu oluşturduktan sonra çalışma yapraklarındaki soruları cevaplamaya 

başladılar. Çalışma yaprağındaki sorular çözülürken öğrencilerden bazılarının işaret çarpımında 

yanlışlar yaptıkları gözlenmiştir. Öğrenciler soruları cevaplarken biraz zorlansalar da bütün soruları 

içtenlikle çözmeye çalıştıkları gözlenmiştir. Öğrencilerin zorlandıkları yerlerde araştırmacılar 

tarafından rehberlik yapılmıştır. Etkinlik sırasındaki bu faaliyetler, iki ders saati sürmüştür. 

 

           2.3.3. Uygulamadan Sonra Yapılanlar 

          Etkinlik bittikten sonra üçüncü ders saatinde öğrencilerle birlikte sorular çözülmüş ve cevaplar 

tartışılmıştır. Ayrıca öğrencilerden mantıksal-matematiksel ve görsel zekalarının gelişmesi için bu 

etkinlikle ilgili duygu ve düşüncelerini yazmaları ve etkinlikte yaptıklarıyla ilgili zihin haritası 

oluşturmaları istenmiştir. Bunlardan başka, öğrencilere sözel zekalarının gelişmesi için öğrendiklerini 

arkadaşlarına anlatmaları söylenmiştir. Etkinlikle ilgili öğrencilerden birinin görüşleri Şekil 3’te 

verilmiştir. 
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Şekil 3. Etkinlikle İlgili Öğrencilerden Birinin Görüşleri 

 

  Rasyonel sayılarda çarpma işleminin özellikleriyle ilgili öğrencilerden birinin oluşturduğu 

zihin haritası ise Şekil 4’te verilmiştir. 

 

Şekil 4. Çarpma İşlemini Özellikleriyle İlgili Öğrencilerden Birinin Oluşturduğu Zihin Haritası 
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  Şekil 3 ve 4 incelendiğinde, ilgili öğrencinin yapılan etkinlikten hoşlandığı ve rasyonel 

sayılarda çarpma işleminin özelliklerini gösteren doğru bir zihin haritası yaptığı görülmektedir.  

3. BULGULAR ve YORUM 

Öğrenciler etkinliklerden sonra, geliştirilen materyal ve yapılan uygulamayla ilgili bireysel 

değerlendirmelerde bulunmuşlardır. Etkinliklerden sonra öğrencilerden “Bu şekilde işlenen matematik 

dersi hakkında neler düşünüyorsunuz?” şeklindeki açık uçlu bir soruyla düşüncelerini yazmaları 

istenmiştir. Öğrencilerin cevapları incelendiğinde tamamı bu tür etkinliklerle daha önceden ders 

işlemediklerini, 12’si dersin eğlenceli geçtiğini, 10’u derse aktif olarak katıldıklarını, 13’ü dersi daha 

iyi anladıklarını belirtmişlerdir. Öğrencilerin görüşlerini belirten cümlelerden bazıları aşağıda 

sunulmuştur: 

• “Ders keyifli geçti. Etkinlikleri beğendim. Yaparak daha kalıcı oluyor.” 

• “En fazla hoşuma giden ders bu geçen matematik dersiydi. Bu etkinlikten kitabımızda daha 

fazla olsa da yapsak.” 

• “Neyse matematik dersi çok eğlenceli geçmişti. İhşaalah bir daha böyle bir etkinlik yaparız.”  

• “Grupça ders çalışmayı daha iyi kavradım. Tabloyu grupça hazırladık. Her şeyi beraber 

yaptık.” 

Bu görüşlerden, öğrencilerin materyali etkili, görsel ve ilgi çekici buldukları ve dersin çok 

zevkli geçtiği söylenebilir. Genel olarak öğrenciler, öğretim materyalinin düşünmeye sevk edici ve 

zevkli bir ders ortamı oluşturduğunu savunmuşlardır. Uygulama esnasında öğrencileri en çok etkileyen 

nokta ise bir yarışma havası içerisinde kendilerinin de tablo oluşturması olmuştur. Bu nedenle 

öğrenciler, yaptıkları tabloların rasyonel sayılarda çarpma işlemi ve özelliklerini anlamada faydalı 

olduğunu ifade etmişlerdir.   

4. TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER 

Bu çalışmada, matematik öğretiminde ÇZK’ya göre materyal tasarlamak ve bu materyalleri 

uygulama sırasındaki yansımaları ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda varılan 

sonuçlar ilgili literatürle tartışılmış ve bu sonuçlara bağlı olarak öneriler sunulmuştur. 

Çalışmanın sonunda, ÇZK’ya dayalı olarak geliştirilen etkinliğin farklı zeka alanlarına yönelik 

olması ve öğrencilerin kural ezberlemek yerine bilgilerini kendilerinin yapılandırmasından dolayı 

geleneksel öğrenme ortamlarından farklı bir ortam sunduğu,  anlamlı öğrenmelerine yardımcı olduğu 

ve dersi daha zevkli hale getirdiği görüşünü taşıdığı ortaya çıkmıştır. Nitekim Kutluca vd. (2009) ile 

Aşçı ve Demircioğlu (2002) yaptıkları araştırmada ÇZK ile derse katılımın ve istekliliğin arttığı 

yönünde sonuçlar bulmuş olması bu görüşü destekler niteliktedir. Benzer şekilde, Baki vd. (2009) 

ÇZK’ya dayalı yapılan matematik derslerinde öğrencilerin dersten hoşlandıklarını, grup çalışmasıyla 

paylaşmayı öğrendiklerini vurgulamaktadır. Baki ve diğerlerinin sonuçlarıyla bu çalışmanın sonuçları 



II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi  588  
 

II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongre Kitabı 

paralellik göstermektedir. 

Çalışmanın sonucunda, öğrencilerin ÇZK’ya yönelik hazırlanan etkinlikleri genel olarak 

beğendikleri ortaya çıkmıştır. Öğrencilerin ÇZK’ya dayalı bu öğrenme ortamında yaparak yaşayarak 

öğrendikleri ve derse aktif olarak katılıp bilgilerini sınıf içinde paylaşarak yapılandırdıkları görüşünü 

taşıdıkları belirlenmiştir. Benzer şekilde, Kutluca vd. (2009) ÇZK’ya dayalı öğrenme sürecinde 

öğrencilerin etkin olarak rol aldığı, bu sürecin öğrenmelerini kolaylaştırdığı, öğrencilerin zevk 

aldıklarını belirtmişlerdir. Bu sonuç, araştırmadan elde edilen sonuçla örtüşmektedir.  

Bu çalışmada, ÇZK’ya dayalı öğretim sürecinde sınıf ortamının düzenlenmesi, öğrencilerin 

aktif olarak katılması ve tartışmada bulunmalarının zaman almasından dolayı süre sıkıntısı 

yaşanmıştır. Bu durum, Bak ve Ayas (2006) ile Şengül ve Öz (2008)’ün çalışmalarıyla paralellik 

göstermektedir. ÇZK’nın uygulanmasında sınıflardaki öğrenci sayılarının kalabalık olması nedeniyle 

bazı sorunlarla karşılaşılabileceği (Acat, 2002) ifade edilmesine rağmen, bu çalışma sınıf mevcudu az 

olan bir sınıf ortamında uygulandığından böyle bir zorlukla karşılaşılmamıştır.  

Bu çalışmanın sonuçlarına bağlı olarak şu önerilerde bulunulmuştur: 

• Araştırmacılara ve eğitimcilere matematiğin ÇZK’ya uygun olduğu düşünülen diğer konuları 

için de benzer materyaller geliştirmeleri ve sınıflarda uygulamaları önerilmektedir.  

• ÇZK’ya dayalı etkinlikler hazırlanırken farklı zeka alanlarının da dikkate alınması 

önerilmektedir. 

• Öğrencilerin aktif katılımını gerektirmesinden dolayı ÇZK’ya uygun bir öğretim uzun zaman 

gerektirir. Bu nedenle, zaman problemi dikkate alınarak hazırlanan materyallerin içeriği belirli 

bir süzgeçten geçirilmelidir.  

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen tüm hususlar göz önüne alınarak, ÇZK’nın rasyonel sayılarda 

çarpma işleminin öğretiminde uygulanabilir bir kuram olduğu, ancak bu kuramın fazla araç-gereç 

gerektirmesinden dolayı biraz zaman aldığı sonucuna varılmıştır. Ayrıca dersin sonunda öğrencilerin 

yazmış oldukları yazılardan bu kurama göre tasarlanan öğrenme ortamının anlamayı kolaylaştırdığı ve 

dersin zevkli bir şekilde geçmesini sağladığı belirlenmiştir. Matematiğin rasyonel sayılar gibi temel 

konularının öğrenciler tarafından doğru algılanması çok önemli olduğundan, matematik öğretiminde 

bu türden çalışmaların gerekliliği de beraberinde gelmektedir.      
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ÖZET 

 Brousseau tarafından ortaya atılan Matematiksel Öğrenme Ortamları Kuramı eğitim-öğretim 

sisteminin farklı aktör (öğretmen, öğrenci ...) ve nesnelerinin (bilgi, öğrenme ortamı …) rol ve 

işlevlerini modelleme amacı gütmektedir. Bu amaç ışığında kuram, kendine özgü kavramlar 

geliştirmiştir (Brousseau, 1998, 2002). Bu araştırma, kuram içerisinde önemli bir yere sahip olan 

Adidaktik öğrenme ortamıyla ilgili öğrenci görüşlerini ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Araştırmada 

özel durum çalışması yöntemi kullanılmış olup örneklem, Giresun ilinin Bulancak ilçesinde yer alan 

bir ilköğretim okulunun 8. sınıfında öğrenim gören 22 öğrenciden oluşmaktadır. Adidaktik öğrenme 

ortamının aşamalarına uygun olarak üç farklı konuda birer çalışma yaprağı hazırlanmış ve uygulama 3 

hafta boyunca gerçekleştirilmiştir. Uygulama sonunda seçilen öğrencilerle hazırlanan üç ortamla ilgili 

yarı yapılandırılmış mülakatlar yapılarak öğrencilerin öğrenme ortamına ilişkin görüşleri alınmıştır. 

Buna ilaveten uygulama esnasında öğrencilerin grup arkadaşları ile yaptıkları diyalogların ses kayıtları 

ve derslerin video kayıtları da veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Elde edilen veriler, nitel olarak 

analiz edildikten sonra tablolar halinde sunulmuştur. Araştırma sonunda öğrencilerin Adidaktik 

öğrenme ortamıyla ilgili olarak: Öğrenme sürecinde kendilerini bilim adamı gibi hissettiklerinden 

özgüveni arttırdığı, derse karşı motivasyonu olumlu yönde etkilediği, geleneksel derslere oranla daha 

çok katılım imkânı sunduğu, bilgiye kendileri ulaştıkları için daha iyi anladıkları ve bilginin 

kalıcılığının arttığı, yanlış yapma korkusunun azaldığı, fikirlerini söyleme özgürlüğüne imkân tanıdığı 

şeklinde düşündükleri ortaya çıkmıştır.  

 Anahtar Sözcükler: : Matematik Eğitimi, Matematiksel Öğrenme Ortamları Kuramı, 

Adidaktik Öğrenme Ortamı, Öğrenci Görüşleri 
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ABSTRACT 

 The Theory of Didactical Situations in Mathematics proposed by Guy BROUSSEAU aims at 

modelling the roles and the functions of the different agents  (teacher, student, etc.) and objects (data, 

learning environment, etc.) of the education system. For this aim, some specific notions have been 

claimed in the above mentioned theory (Brousseau, 1998, 2002). This study aims to reveal students’ 

views related to Adidactical situation which has an important role in The Theory of Didactical 

Situations in Mathematics. Case study method has been used in the study and the sampling of the 

study consists of 22 students studying at 8th grade of an elementary school which lies in the Bulancak 

county of Giresun province. Worksheets have been prepared for each of three different subjects in 

accordance with the stages of Adidactical situation and this study has been performed throughout 3 

weeks. At the end of the mentioned study, the students’ views  have been collected via semi-structured 

interviews about the three environments. In addition, the sound records of the students during group 

discussions, the video recordings of the lessons have been used as a data collection device. Obtained 

data were qualitatively analyzed and then presented in tables. At the end of the study, it has been 

revealed about the Adidactical Situations that the students have thought they have felt themselves like 

scientists during learning processes and increased self-confidence, it has increased the motivation for 

the subject, it has provided more participation when compared with traditional methods, it has 

provided more understanding as they reach the data by themselves, the permanency of the data has 

been increased, the fear of making mistakes has been lowered and  it has enabled them the freedom of 

speech. 

 Keyword: Education of Mathematics, Theory of Didactical Situations in Mathematics, 

Adidactical Situations, Students’ Views 

1. GİRİŞ 

      Okul matematiğinin iki önemli amacı vardır: Bunlardan birincisi toplumu matematik 

okuryazarı yaparak sanayinin, teknolojinin ve günlük hayattaki diğer alanların ihtiyaç duyduğu 

elemanları yetiştirmek; ikincisi ise akademik matematikte çalışacak matematikçileri daha küçük 

yaşlarda bir matematikçi gibi şekillendirerek, onları matematik bilimcisi olarak akademik hayata 

kazandırmaktır (Baki, 2006). Ancak matematik dersi genel anlamda öğrenilmesi ve öğretilmesi zor bir 

alan olarak bilinmektedir. Öğrenciler açısından bazen “zor, can sıkıcı, eğlencesiz” olarak görülen 

matematik, öğretmenler için ise “öğretimi zor, öğrenci ilgisi düşük” bir ders olarak 

değerlendirilmektedir. Kuşkusuz bu durumun oluşmasında öğrencilerin geçmiş matematik deneyimi, 

önyargıları, başarısız olma endişeleri, öğretmenlerin kullandıkları yöntemler, stratejiler, öğretmenin 

derse karşı tutum ve inanışları ile matematik ders kitaplarının etkisi vardır (Dayak, 1998; Duman ve 

ark., 2001).   
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  Diğer alanlarda olduğu gibi matematik öğretiminde de öğretmenlerin kullandıkları yöntemler 

farklılık göstermektedir. Öğrenilmesi ve öğretilmesi zor olarak bilinen matematik dersi farklı ve etkili 

yöntemler kullanılarak bu olumsuz imajından kurtarılmaya çalışılmaktadır. Bu amaç doğrultusunda 

günümüzde en çok başvurulan öğretme yaklaşımlarından biri yapısalcılıktır. Yapısalcı eğitim 

anlayışının matematik dersinde kalıcı ve anlamlı öğrenmeler açısından yararlı olduğu bilinmektedir. 

Bu yaklaşımda bilginin doğrudan aktarılması yerine, öğrencilerin bilgiye çeşitli etkinlikler ve 

materyallerle deneyerek, yaparak ve yaşayarak, kendi kendilerine ulaşmaları anlayışı benimsenmiştir.  

  Çağdaş öğrenme kuramlarında her ne kadar öğrenci merkezli yöntemler tercih edilse de “Şu 

metot şu konu için en uygundur.” şeklinde bir genelleme yapmak mümkün değildir. Çünkü öğrenme 

şartları ortama göre yani öğrencinin ön bilgisine, sosyal ortama ve zamana göre değişkenlik gösterir. 

Bu nedenle var olan yöntemleri uygun durumlarda, uygun şekilde kullanabilme becerisine sahip olmak 

gereklidir. Bu beceriye sahip olması gerekenler ise öğretim programlarının uygulayıcısı konumunda 

olan öğretmenlerdir. Didaktik işte bu noktada devreye girmekte ve öğretmenlerin “nasıl öğrettiği” ile 

değil  “öğrenmenin nasıl gerçekleştiği” ile ilgilenmektedir. Yani didaktik “öğrenme olaylarını 

inceleme becerisini” öğretmenlere kazandırmaya çalışmaktadır (Arslan, 2008). 

  Bir bilim dalı olarak Didaktik, bir alana has öğretme ve öğrenme olaylarını inceleyen bilim 

dalıdır. Didaktiğin merkezinde bilgi vardır ve bireyin bilgi ile etkileşimini inceler. Douady Didaktiği 

“Matematik bilgisinin kurumlar, bireyler vs. arasında yayılımını, yayılım uygulamalarını ve edinimini 

inceleyen bilim dalıdır” şeklinde tanımlamıştır. Yani didaktik bilginin bilim adamlarından sınıfa 

gelene dek nasıl bir süreç izlediğini araştırıp inceleyerek öğrencinin nasıl öğrendiği, öğretmenin de 

nasıl öğrenip ve öğrettiğiyle ilgilenir. Didaktik çalışma alanları: Öğrencilerle İlgili, Öğretmenlerle 

ilgili ve Bilgiyle ilgili araştırmalar olmak üzere üç kısımdan oluşur. Öğrencilerle ilgili olan Didaktik 

çalışma alanı: “Öğrenci nasıl öğreniyor? Bilgiyi nasıl yapılandırıyor? Hangi alanlarda zorlanıyor? 

Kendini nasıl tanımlıyor?” gibi sorulara cevap bulmaya çalışmaktadır (Arslan, 2008).  

  Guy BROUSSEAU tarafından ortaya atılan Matematiksel Öğrenme Ortamları Kuramı2 

(Theory of Didactical Situations in Mathematics) eğitim öğretim etkinliklerini anlamayı, yorumlamayı 

ve iyileştirmeyi amaçlar. Bu teori içerisinde; Milieu, Etki (Action), Aktör (Acteur) ve Ortam 

(Situation) gibi kavramlar yer almaktadır. Bu kavramlardan Milieu, bir öğrenme ortamında öğrenciye 

etki eden ve öğrencinin etki ettiği her şeydir. Etki, Milieu’nun son halidir. Aktör, Milieu’ya mantıklı 

ve ekonomik şekilde ve ortamın kuralları çerçevesinde etki eden bireydir. Ortam ise bir veya birçok 

bireyin bir Milieu ile etkileşimi ve ilişkilerinin kümesidir (Arslan, 2008). 

                                                      
2 Bu kuramın adı ve kuramla ilgili diğer kavramlar Arslan (2008) tarafından Türkçeleştirilmiştir. Tercümeden doğabilecek problemleri 

asgariye indirmek amacıyla kuram ve kavramların İngilizce ismi de okuyucuya verilmiştir.  
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  Bu kurama göre birey ile Milieu arasında oturmuş bir sistem ilişkisi vardır. Bu sisteme 

problem sorularak veya bilinmeyen bir kavramla karşılaştırılarak “baskı” uygulanırsa denge bozulur. 

Dengenin yeniden sağlanabilmesi için problemin çözülmesi veya eksik bilginin tamamlanması gerekir. 

Matematiksel Öğrenme Ortamları Kuramında öğrenme: “Birey-Milieu dengedeki sistemine dışarıdan 

yapılan bir etkinin doğrudan veya dolaylı olarak ortadan kaldırılarak sistemin yeniden dengeye 

oturtulması” olarak tanımlanır. Bu kurama göre öğrenme ortamları Didaktik, Non-Didaktik ve 

Adidaktik olmak üzere üç ana grupta toplanır. Adidaktik öğrenme ortamları, öğretmenin ortamı 

hazırlama aşamasında sorumlu olduğu öğrenmenin sorumluluğunun tamamen öğrenciye ait olduğu 

ortamlardır. Bir öğrenme ortamının Adidaktik olabilmesi için taşıması gereken belli başlı şartlar 

vardır. Bu şartlardan bazıları: Öğrencinin karşılaştığı problemle ilgili bir başlangıç stratejisi ortaya 

atabilmesi ancak bu stratejinin çözüm için yeterli olmamasıdır. İşte bu “yetersizlik” öğrencinin 

öğrenmesini sağlayacak temel etkendir (Arslan, 2008). 

    Araştırmanın Amacı 

      Bu çalışma, Matematiksel Öğrenme Ortamları Kuramı içerisinde yer alan Adidaktik öğrenme 

ortamıyla ilgili öğrenci görüşlerini ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda 

aşağıdaki alt problemlere cevap aranmıştır.  

1. Adidaktik öğrenme ortamının olumlu yönleri ile ilgili öğrenci görüşleri nelerdir? 

2. Adidaktik öğrenme ortamının olumsuz yönleri ile ilgili öğrenci görüşleri nelerdir? 

3. Geleneksel öğrenme ortamı ile Adidaktik öğrenme ortamı arasındaki farklılıklar nelerdir? 

4. Adidaktik öğrenme ortamının öğrencilere sağladığı katkılar nelerdir?  

1.2. Çalışmanın Sınırlılıkları 

      Bu çalışmada elde edilen veriler ilköğretim 8. sınıf öğrencilerinin hazırlanan üç farklı 

Adidaktik öğrenme ortamı hakkındaki görüşleri ile sınırlıdır.  

 

1. YÖNTEM 

 

      Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden özel durum çalışması yöntemi kullanılmıştır. Özel 

durum çalışmasının özellikle bireysel yürütülen çalışmalar için uygun olması, araştırılan problemin bir 

yönünün derinlemesine ve kısa sürede çalışılmasına imkân sağlamasından (Çepni, 2007) dolayı 

çalışmada bu yöntem tercih edilmiştir. 

  2.1. Araştırmanın Örneklemi 

   Araştırmanın örneklemi, Giresun ilinin Bulancak ilçesinde yer alan bir ilköğretim okulunun 8. 

sınıfında öğrenim gören 22 öğrenciden oluşmaktadır. Bu öğrencilere Pisagor Bağıntısı, Tam kare 

ifadelerin çarpanlarına ayrılması ve Üslü sayılarla çarpma işlemi konularını öğretmek amacıyla 
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Adidaktik öğrenme ortamının aşamalarına uygun olarak çalışma yaprakları hazırlanmış ve uygulama 

gerçekleştirilmiştir. Adidaktik öğrenme ortamı: Eylem (Action), Dile getirme (Formulation), 

Onaylama (Validation), Kurumsallaştırma (Institutionalisation) ve Sorumluluk (Devolution)   

evrelerinden oluşur. Adidaktik öğrenme ortamı doğrusal olarak bu evreleri kapsar. Ancak evreler 

ardışık olmalarına rağmen zaman zaman bazı evrelerin fark edilemeyecek kadar silik geçtiği de 

gözlemlenebilir. Bazen ileriki bir aşamadan daha önceki bir aşamaya dönme durumu da söz konusu 

olabilir. Bu evreler bir öğrenme ortamının aşamaları olabileceği gibi her bir evre tek başına bir 

öğrenme ortamı olarak da karşımıza çıkabilir. (Arslan, 2008). 

  Adidaktik ortamlar: Öğretmenin ortamı hazırlama aşamasında sorumlu olduğu öğrenmenin 

sorumluluğunun tamamen öğrenciye ait olduğu ortamlardır. Bir ortamın Adidaktik olabilmesi için 

gereken bazı şartlar vardır. Adidaktik ortamlarda öğretmenin amacı vardır ancak gizlidir. Öğretmenin 

rolü sınırlıdır ve daha çok rehber konumundadır. Öğrenci dönütü Milieu ile etkileşiminden elde eder 

ve aldığı dönütler sayesinde öğrenir. Öğrenci problemi bir aşamaya kadar çözebilecek düzeydedir, 

problemi tamamıyla çözemez (Arslan, 2008). Araştırmada kullanılan üç farklı ortam da bu şartları 

taşıyacak nitelikte hazırlanmıştır.  

  Uygulama esnasında öğrenciler üçer kişilik 6 grup ve ikişer kişilik 2 grup olmak üzere toplam 

8 grup halinde çalışmışlardır. Gruplar, ders öğretmeni olması sebebiyle öğrencilerinin bireysel 

özelliklerini iyi bilen araştırmacı tarafından oluşturulmuştur. Gruplardaki öğrencilerin seçiminde 

birbirine yakın kapasitedeki öğrencilerin bir arada bulundurulmasına özen gösterilerek, mümkün 

olduğunca homojen gruplar oluşturulmaya çalışılmıştır. Uygulama sonunda öğrencilerin kişisel 

özellikleri ve ders içi performansları da dikkate alınarak araştırmacı tarafından geçerli ve güvenilir 

bilgiler alınabileceği düşünülen 6 öğrenci seçilerek, yarı yapılandırılmış mülakatlarla öğrencilerin 

Adidaktik öğrenme ortamıyla ilgili görüşleri alınmıştır. Araştırmanın etiği çerçevesinde katılımcıların 

isimleri “K1, K2, K3, K4, K5, K6” olarak isimlendirilmiştir. Katılımcıların 3’ü erkek, 3’ü de kızdır.  

 2.2. Verilerin Toplanması ve Analizi  

  Veriler yarı yapılandırılmış mülakatlar yardımıyla toplanmıştır. Öncelikle literatür taraması 

yapılarak alt problemler geliştirilmiştir. Alt problemler ışığında araştırmacılar tarafından mülakat 

soruları (uzman desteği de alınarak) hazırlanmış ve uygulama sonunda seçilen öğrencilerle her bir 

ortamla ilgili yarı yapılandırılmış mülakatlar yapılarak öğrencilerin Adidaktik öğrenme ortamına 

yönelik görüşleri alınmıştır. Mülakatlarda öğrencilere: “Yapılan etkinliklerdeki öğrenme ortamlarının 

hoşunuza giden yönleri nelerdir? Yapılan uygulamalardaki öğrenme ortamlarının hoşlanmadığınız 

özellikleri nelerdir? Normal derslerdeki ortamlarla yaptığımız uygulamalardaki ortamlar arasındaki 

farklılıklar nelerdir? Yaptığımız etkinliklerdeki öğrenme ortamlarının size sağladığı katkılar nelerdir?” 

soruları yöneltilmiştir.  



II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi  596  
 

II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongre Kitabı 

  Ayrıca Pisagor Bağıntısı, Tam kare ifadelerin çarpanlarına ayrılması ve Üslü sayılarla çarpma 

işlemi konularını öğretmek amacıyla Adidaktik öğrenme ortamının aşamalarına uygun olarak 

hazırlanan çalışma yapraklarının uygulanması esnasında araştırmacıların gözlemleri, öğrencilerin grup 

arkadaşları ile yaptıkları diyalogların ses kayıtları ve derslerin video kayıtları da veri toplama aracı 

olarak kullanılmıştır. 

      Mülakatlardan elde edilen veriler öncelikle transkript haline getirilmiştir. Verilerin analizine 

geçmeden önce bu transkriptler araştırmacılar tarafından belli aralıklarla birçok kez okunarak veri 

indirgemesi yapılmış ve kodlar oluşturulmuştur. Ortaya çıkan kodlardan sonra veriler yeniden gözden 

geçirilmiş ve mevcut kodlar üzerinde tekrar çalışılmıştır. Sonraki adımda oluşturulan kodlara göre her 

bir katılımcının hangi kodları söylediğini gösteren tablolar oluşturulmuştur. Son olarak da 

araştırmacılar tarafından bu matrislerdeki kodları temsil ettiği düşünülen kategoriler oluşturulmuştur. 

3. BULGULAR 

 

 3.1.  1. Alt Probleme İlişkin Bulgular 

      Öğrencilerin Adidaktik öğrenme ortamının olumlu yönleri hakkındaki görüşleri Tablo 1’de 

verilmiştir. 

Tablo 1: Adidaktik öğrenme ortamının olumlu yönleri hakkında öğrenci görüşleri 

 

 Not: “+” ilgili kodu katılımcının söylediğini, “-“ söylemediğini göstermektedir. 

      Tablo 1 incelendiğinde katılımcıların 1. soruya verdikleri cevapların Grupsal Açıdan, 
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KATEGORİLER KODLAR / KATILIMCILAR K1 K2 K3 K4 K5 K6 

GRUPSAL 

AÇIDAN 

Grup içi yardımlaşma + - + + + - 

Grup içi / Gruplar arası rekabet - + + + - + 

Arkadaşlık ilişkilerinin gelişmesi - - - + - + 

BİREYSEL 

AÇIDAN 

Motivasyon sağlaması + + - + - + 

Derse katılımı arttırması - + + + - - 

Öğretmen gibi hissetme - - - + + - 

İlgi / Dikkat çekici olması + + - + - - 

ÖĞRETMEN 

AÇISINDAN 
Öğretmenin yol gösterici olması + + - + + + 
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Bireysel Açıdan ve Öğretmen Açısından olmak üzere 3 kategori (tema) altında toplandığı 

görülebilir. Adidaktik öğrenme ortamlarının grupsal açıdan olumlu yönleri arasında grup içi 

yardımlaşma ve gruplar arasındaki rekabet ön plana çıkarken, bireysel açıdan olumlu yönler arasında 

motivasyon sağlaması ve derse katılımı arttırmasının ön plana çıktığı söylenebilir. Öğretmen açısından 

ise öğretmenin yol gösterici bir role sahip olması Adidaktik öğrenme ortamlarının olumlu bulunan 

yönleri arasındadır. 

 3.2.  2. Alt Probleme İlişkin Bulgular 

           Öğrencilerin Adidaktik öğrenme ortamının olumsuz yönleri hakkındaki görüşleri Tablo 2’de 

verilmiştir. 

Tablo 2: Adidaktik öğrenme ortamının olumsuz yönleri hakkında öğrenci görüşleri 

 

      Tablo 2 incelendiğinde katılımcıların 2. soruya verdikleri cevapların Grupsal Açıdan, 

Etkinlik Açısından ve Öğretmen Açısından olmak üzere 3 kategori (tema) altında toplandığı 

görülebilir. Adidaktik öğrenme ortamlarının grupsal açıdan olumsuz bulunan yönleri arasında 

gruplardaki öğrencilerin seçimi ön plana çıkmaktadır. Etkinlik açısından etkinlikte yer alan bazı soruların 

çözümlerinde zorlanılması, çalışma sırasında ortamdaki gürültü ve öğretmen açısından da öğretmenin her 

grubun yardımına aynı anda yetişememesi Adidaktik öğrenme ortamlarının olumsuz bulunan yönleri 

olarak belirtilmiştir. 

3.3. 3. Alt Probleme İlişkin Bulgular  

           Öğrencilerin Geleneksel öğrenme ortamı ile Adidaktik öğrenme ortamı arasındaki farklılıklara 

ilişkin görüşleri Tablo 3’de verilmiştir. 
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KATEGORİLER KODLAR / KATILIMCILAR K1 K2 K3 K4 K5 K6 

GRUPSAL 

 AÇIDAN 

Grup içi liderlik savaşı + - - - - + 

Kız-Erkek kutuplaşması - + + - - - 

Grup öğrencilerinin seçimi - + + + - - 

Gruptaki bazı üyelerin pasifliği - - - + - + 

ETKİNLİK 

AÇISINDAN 

Bazı soruların çözümünde zorlanılması - + - - + - 

Ortamdaki gürültü - - - + - - 

ÖĞRETMEN 

AÇISINDAN 
Öğretmenin her gruba yetişememesi + - - - - - 
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Tablo 3: Geleneksel öğrenme ortamı ile Adidaktik öğrenme ortamı arasındaki farklılıklar hakkında 

öğrenci görüşleri 
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KATEGORİLER KODLAR / KATILIMCILAR K1 K2 K3 K4 K5 K6 

DERS İŞLENİŞİ 

AÇISINDAN 

Derse katılım fazla + + + + + + 

Daha eğlenceli +  +  +  - + - 

Grup çalışması - - + + - + 

Rekabet olması + + + - - - 

Özgürce kendini ifade etme - + + - - + 

Yanlış yapma korkusunun azlığı - + + + + + 

ÖĞRENME 

AÇISINDAN 

Daha kalıcı öğrenmeler + + - + + - 

Daha çok çabalama + + - - + + 

Daha iyi anlama - + + + + - 

Bilgiye kendi başına ulaşma - + - + + + 

 

Tablo 3 incelendiğinde katılımcıların 3. soruya verdikleri cevapların Ders İşlenişi Açısından 

ve Öğrenme Açısından olmak üzere 2 kategori (tema) altında toplandığı görülebilir. Ders işlenişi 

açısından Adidaktik öğrenme ortamında geleneksel öğrenme ortamına göre derse daha fazla katılım 

gerçekleştiği, yanlış yapma korkusunun daha az yaşandığı ve ortamın daha eğlenceli olduğu ön plana 

çıkmaktadır. Öğrenme açısından ise daha kalıcı öğrenmeler gerçekleşmesi, öğrencilerin derslerde daha 

çok çabalaması, bilgiye kendi başına ulaşma ve daha iyi anlama imkânı sunması Adidaktik ortamların 

geleneksel ortamlardan farklılığı olarak söylenebilir.   

 

 3.4.  4. Alt Probleme İlişkin Bulgular 

      Öğrencilerin Adidaktik öğrenme ortamının sağladığı katkılar hakkındaki görüşleri Tablo 4’de 

verilmiştir. 
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Tablo 4: Adidaktik öğrenme ortamının sağladığı katkılar hakkında öğrenci görüşleri 
SA

Ğ
L

A
D

IĞ
I K

A
T

K
IL

A
R

 

KATEGORİLER KODLAR / KATILIMCILAR K1 K2 K3 K4 K5 K6 

ÖĞRENME 

AÇISINDAN 

Kalıcılık + + - + + + 

Daha iyi anlama +  +  +  - - - 

Bilgiye kendi başına ulaşma - + - + + + 

Özgüven sağlaması - + - + - + 

DERS İŞLENİŞİ 

AÇISINDAN 

Derse daha çok odaklanma + + - - + - 

Derse katılımı arttırması - + - - + + 

Fikir söyleme özgürlüğü - + - + - + 

Bilim adamı gibi hissetme - + - + + - 

 

Tablo 4 incelendiğinde katılımcıların 4. soruya verdikleri cevapların Öğrenme Açısından ve 

Ders İşlenişi Açısından olmak üzere 2 kategori (tema) altında toplandığı görülebilir. Öğrenme 

açısından Adidaktik öğrenme ortamlarının kalıcılık sağladığı ön plana çıkmaktadır. Ayrıca bilgiye 

kendi başına ulaşma, daha iyi anlama ve özgüven sağlaması da sağladığı katkılar arasında 

gösterilmiştir. Ders işlenişi açısından ise derse daha çok odaklanma sağlaması, öğrencilerin derse 

katılımlarını arttırması, fikir söyleme özgürlüğü sunması ve öğrencilerin kendilerini bilim adamı gibi 

hissetmeleri Adidaktik öğrenme ortamlarının öğrencilere sağladığı katkılardandır.  

4. SONUÇLAR ve ÖNERİLER 

      Çalışmanın bulguları dikkate alındığında şu sonuçlara varılmıştır: 

      Adidaktik öğrenme ortamlarının derse karşı olumlu motivasyon sağladığı, öğrencilerin 

ortamda kendilerini öğretmen gibi hissedip grup içinde yardımlaşarak bilgi alış verişinde bulunduğu 

ve bu sayede öğrenciler arasındaki arkadaşlık ilişkilerinin geliştiği söylenebilir. Grup içi ve gruplar 

arası rekabet ortamı nedeniyle öğrencilerin geleneksel derslere oranla Adidaktik ortamlara daha çok 

katıldığı ve derse daha fazla odaklandığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca öğrenciler öğretmenin yol 

gösterici bir role sahip olması ve bilgiye kendi başlarına ulaşmaları nedeniyle daha kalıcı öğrenmeler 

gerçekleştiklerini ifade etmişlerdir.  Öğretmenden çekinme ve yanlış yapma korkusunun daha az 

olması nedeniyle öğrencilerin kendilerini özgürce ifade edebildikleri, fikir söyleme özgürlüğüne sahip 

oldukları ve yarışma ortamının da etkisiyle geleneksel derslere oranla Adidaktik ortamların daha 

eğlenceli olduğu ileri sürülebilir.  
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 Adidaktik ortamlarda öğrencilerin kendilerini bilim adamı gibi hissettiği, yapabilirim 

duygusunun geliştiği ve özgüvenlerinin arttığı söylenebilir. Bununla birlikte gruplarda liderlik savaşı 

yaşandığı, kız-erkek kutuplaşması meydana geldiği ve bazı öğrencilerin çalışmaya katılmayarak 

gruplarda pasif kaldıkları söylenebilir. Ayrıca öğretmenin gruplarla olan etkileşimlerinde her gruba 

yetişmekte zorlandığı görülmüştür. Diğer yandan grup öğrencilerinin seçiminin öğretmen tarafından 

yapılmasından öğrencilerin hoşlanmadığı, bunun yerine herkesin istediği grupta yer almasına fırsat 

verilmesinin daha uygun olacağı belirtilmiştir. 

Bu sonuçlara dayalı olarak aşağıdaki öneriler sunulmuştur: 

Gruplar oluşturulurken öğrencilerin de istek ve düşünceleri dikkate alınarak gruplar arası 

dengeyi bozmayacak şekilde öğrencilerin isteklerine uygun şekilde gruplar oluşturulabilir. Çalışma 

esnasında Adidaktik öğrenme ortamları hakkında bilgi sahibi olan yardımcı bir elemanın olması 

öğretmenin gruplarla olan etkileşimlerinde her gruba yetişememe sorununa çözüm olabilir. Çalışma 

öncesinde gruplar içerisinde kız erkek ayrışmasının yaşanmaması ve gruplardaki tüm öğrencilerin 

mümkün olduğunca çalışmaya katılarak gruplarda pasif eleman bulunmaması yönünde öğrenciler 

uyarılmalıdır. Çalışma boyunca ortamdaki ses seviyesinin asgari düzeyde tutulmasına hem öğretmen 

hem de öğrenciler tarafından dikkat edilmelidir. Matematiksel Öğrenme Ortamları Kuramı ve 

Adidaktik öğrenme ortamları konusunda uzman kişilerce öğretmenlerin hizmet içi kurslarla 

bilgilendirilmesi, bu kuramla ilgili etkinlikler geliştirilmesi ve derslerde kullanılması önerilmektedir. 
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İLKÖĞRETİM MATEMATİK DERSİNDE PROJE UYGULAMALARI: 

ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ VE YAŞANAN ZORLUKLAR 

Ali Rıza Küpcü, Alaattin Pusmaz 

Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Matematik Eğitimi Anabilim 

Dalı, İSTANBUL 

arkupcu@marmara.edu.tr,  apusmaz@marmara.edu.tr 

ÖZET 

Çalışmanın amacı, ilköğretim matematik öğretmenlerinin matematik projesinden ne 

anladıkları, proje uygulama sürecinde neler yaşadıkları, ne gibi zorluklarla karşılaştıkları ve nasıl bu 

zorlukları aşabilecekleri düşüncesini ortaya koymak ve bu doğrultuda öneriler geliştirmektir. Bu 

amaçla ilköğretim okullarında görev yapmakta olan 3 öğretmen ile 3 öğretmen adayı olmak üzere 6 

kişilik bir çalışma grubu oluşturulmuştur. Araştırma, çalışma grubu ile yapılan yarı yapılandırılmış 

görüşmeler ve ders ortamı gözlemleri sonucu elde edilen verilerin dikkate alındığı nitel bir çalışma 

olarak tasarlanmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler, görüşme kayıtlarının kodlama, temaların 

bulunması, verilerin kod ve temalara göre düzenlenmesi aşamalarından oluşan içerik analizi metodu 

kullanılarak analiz edilmiş ve verilerin üç ana tema halinde sunulabileceği görülmüştür: 1. Proje nedir? 

2. Proje uygulama süreci nasıl işler ve aşamaları nelerdir? 3. Proje uygulama sürecinde yaşanan 

zorluklar ve zorluklarla baş etme yolları nelerdir? Sonuç olarak, öğretmenlerin proje konularını 

belirleme ve süreci yönetme sırasında zorluklar yaşadıkları; ilköğretim örencilerinin ise projeleri ders 

geçmek için kullandıkları ve ilgi alanlarına uygun olan değil, zayıf oldukları derslerde görevler 

üstlendikleri ortaya konmuştur. Öğretmenler, proje çalışmalarının liselere yerleştirme sınavlarında 

etkisinin olmaması ve zaman yetersizliği nedeniyle öğrencilerin, öğrenci velilerinin ve bazen okul 

yönetiminin olumsuz tutum içinde olduklarını belirtmişler ve bu nedenlerle de proje uygulama 

sürecinde zorluklar yaşadıkları belirlenmiştir. Ayrıca, öğretmenlerin proje uygulamalarının matematiği 

somutlaştırma, matematiğin ilginç ve işe yarar olduğunu ifade etme, bilgiyi derinleştirme amaçlı 

bilişsel gelişim için kullanılabileceğini görüşünde oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmen 

adaylarının ise proje uygulama sürecini hem bilişsel hem de duyuşsal gelişim boyutunda önemli 

olduğunu düşündükleri ama deneyim eksikliği nedeniyle proje rehberliği için yönetim yetersizlikleri 

yaşadıkları görülmüştür.  

Anahtar Kelimeler: Matematik projesi, proje uygulama süreci, ilköğretim, zorluklar. 
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ABSTRACT 

The aim of this research is to describe the means of “project” and the difficulties and 

challenges faced during the implementation of the projects in primary mathematics lessons. The study 

is conducted with three in-service mathematics teachers and three pre-service mathematics teachers 

(students in faculty of education). The qualitative data were obtained through semi-structured 

interviews. The interviews were taped with the consent of the participants. The data were examined by 

content analysis method consisting the phases of coding, finding themes and organizing the data with 

respect to the themes. The findings of the study were presented with three different main themes with 

“means of project”, “project implementation process” and “difficulties”. These were as follows: 

Project is the way of attaining deep and rich knowledge and it is a long-term study. In implementation 

process, the teachers are experiencing difficulties in determining the appropriate project tasks and the 

lack of time. The teachers think that project tasks must be appropriate to the individual differences of 

students and project method used for cognitive development of students. The pre-service mathematics 

teachers think that the project method used for cognitive development and affective development of 

students (attitude, belief) but they had a lack of experience on manage of project implementation 

process. 

Keyword: Mathematics projects, project implementation process, middle school, difficulties.  

1. GİRİŞ 

Yapılandırmacı anlayışın gereği olarak yapılan değişikliklerle yenilenen ilköğretim matematik 

dersi öğretim program içeriği (MEB, 2009); programda yer alan öğrenmenin içselleştirilmesi, kalıcı ve 

etkili hale getirilmesi yolları; öğrencinin merkeze konduğu demokratik öğrenme ortamlarının 

oluşturulması gerekleri ile ilgili tartışmalar artarak devam etmektedir. Ayrıca günümüzde bilgi 

üretiminin katlanarak artması ve bilgiye sahip olmanın zorluğu, öğretim yöntemlerini değiştirmiş ve 

eğitimin amacını bilginin öğretimi yerine öğrenmeyi öğretme, bilgiye ulaşma yollarını öğretme 

odağına koymuştur. Eğitimin değişen amacı ve öğretim programının yenilenen anlayışı çerçevesinde 

öğrencinin öğretmen rehberliğinde somutlaştırıp yaparak ve yaşayarak öğrenmesini destekleyen 

öğretim stratejilerinden birisi de “proje uygulamaları”dır. 

Proje uygulaması, Dewey ve Kilpatrick'in çalışmaları ve Piaget, Vygotsky ve Bruner’in 

görüşleri doğrultusunda belli bir öğretim stratejisi hâline gelmiştir. Dewey eğitimin yaşantıya dayalı 

olması ve çocukların doğal meraklarının, açık fikirli hallerinin eğitim ortamlarında etkili olarak 

kullanılması gereklerini ifade etmiştir (Alnıak ve Yılmaz, 2005: 94-95).  1918’de Kilpatrick Dewey’in 

bu düşüncelerini bir adım öne taşıyarak, projelerin öğrencilerin gelişimine uygun bir etkinliği 

yapabilmeleri ve dünyayı daha derinden anlamaları yolunda kullanılması gerektiğini ifade etmiştir. 

Günümüz eğitimine yön veren kuramlardan Piaget’nin şema oluşumu kavramı, Vygotsky’nin yakınsak 
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gelişim alanı içerisinde değerlendirilen, bir yetişkin ya da akran grubu yardımıyla öğrenme düşüncesi, 

Bruner’in buluş yolu ile öğrenme tavsiyesi, Kilpatrick ve Dewey’in öğrenci etkinliğine dayalı 

öğrenme fikri proje çalışmalarında bir bütün haline gelmiştir (Zorbaz ve Çeçen, 2009, s89). Birçok 

öğrenme ve öğretim kuramının odak alındığı düşünceler çerçevesinde oluşan proje uygulamaları 

günümüzde de çok kullanılır bir öğretim yöntemi haline gelmiştir. Günümüzde projeler, öğrencilerin 

genellikle somut bir ürüne ulaşmak için tek başına veya küçük gruplar halinde bir görev üzerinde uzun 

bir süre bireysel veya birlikte çalışmaları olarak tanımlanabilir (Saban, 2004, s254). Proje 

uygulamaları yöntemi, öğrenciyi öğretme-öğrenme sürecinin merkezine alan, gerçek yaşamın 

konularına ve uygulamalarına yer veren bir öğrenme yaklaşımıdır. Öğrencilerin problem çözme 

becerilerini geliştirdiği için daha çok uygulama, analiz ve sentez düzeyindeki hedeflerin 

gerçekleşmesinde kullanılır. Bu öğrenme yaklaşımında öğrenciler, grup çalışmalarının yanı sıra 

bağımsız çalışmalar da yürütmekte ve öğrenmeyi yapılandırıp tasarlamaktadırlar (Demirel, 2003, 

s237). Demirhan’a göre (2002) (alıntı: Aladağ, 2008, s159), proje süreçli öğrenme disiplinlerarası 

çalışmayı gerektiren, öğrencilerin gerçek yaşama dayalı problemler üzerinde, belirlenen konuya bağlı 

kalarak oluşturdukları içerikte, işbirliğine dayalı olarak araştırmaya dayalı çalışmalarını 

gerçekleştirdikleri bir yaklaşımdır. Bu yaklaşımda öğretmenin çalışmaları kolaylaştırıcı, öğrencileri 

yönlendirici rolünün temelde yer aldığı, gerçekçi ürünlerle veya sunumlarla sonuçlanan ve farklı 

yaklaşımları kendi bünyesinde birleştirebilen bir süreçtir. Projelerin temel amacı, öğrencilerin kendi 

öğrenmelerinden sorumlu olmalarına yardım etmek ve onları başkaları ile işbirliği içerisinde çalışmaya 

motive etmektir (Saban, 2004, s255; Yurtluk, 2005, s70). Ayrıca karmaşık zihinsel problemleri 

çözmek, karşılaşılan sorunlara farklı çözüm önerileri getirmek, yaptığı çalışmaların sonucunda bir 

ürün ortaya koymak ve uzun vadede hayat boyu öğrenen, özerklik kazanmış, problem çözebilen 

bireyler yetiştirmek proje uygulamalarının hedeflerindendir (Yurtluk, 2005, s70). 

Proje uygulama aşamaları Saban (2004, s256), Erdem ve Akkoyunlu (2002, s4) ve Moursund 

(1999, alıntı Erdem, 2002, s173) gibi pek çok araştırmacı tarafından farklı sayılarla da olsa 

tanımlanmış ve bu aşamaların içeriği ifade edilmiştir. Genel olarak bakıldığında ise proje uygulama 

süreci beş aşamada tanımlanabilir: 

1. Hedeflerin Oluşturulması ve Konunun Belirlenmesi: Proje uygulama sürecinin en zor ve en 

önemli aşamalarından biri proje konusunu belirlemedir. Projelere konu seçimi çok dikkat 

isteyen bir öneme sahiptir (Çiftçi, 2006, s47) ve hem öğrenciler hem de öğretmenler bu 

aşamada çeşitli zorluklar yaşamakta, kendilerini yetersiz görmektedirler (Baki ve Bütüner,  

2009). Bu aşamada öğrencilere, konuyu kendileri seçme ve belirleme hakkı tanınmalı, böylece 

öğrencilerin neyi neden öğrendiklerinin bilgisine anlamlı bir şekilde sahip olmaları 

sağlanmalıdır. Bu aşama sonunda yapılacak iş ya da ele alınacak konu belirlenip tanımlanmış 

olmalıdır. Ancak belirlenen konu matematik dersinde yer alan bir konunun başlığı şeklinde 
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değil, öğrenciyi düşünmeye, hayal etmeye, araştırma ve sorgulama yapmaya motive edecek bir 

yapıda olmalıdır (Erdem, 2002, s174). 

2. Uygulama Sürecinin Tanımlaması ve Açıklanması: Bu aşama çalışma konusuna, projenin 

bireysel veya takım çalışması şeklinde yapılacak olmasına, projenin süresine, projeden 

beklenenlere göre farklılıklar gösterebilir. Süreç bir grup çalışması halinde yürütülecekse 

sahip oldukları özelliklere göre heterojen yapıda takımlar oluşturulmaya çalışılmalıdır. Bu 

heterojenlik sürecin okuma, yazma, bilgi toplama, bilgiyi örgütleme ve farklı temsil şekilleri 

ile bilgiyi sunma aşamalarında başarıyı artırıcı etki yapar. Proje süreci, bir konunun 

öğrenilmesini ve mevcut bilginin derinleştirilmesini sağlamak amacıyla tasarlandığından ve 

öğrenci bu süreç sonunda bir değerlendirmeye tabi tutulacağından süreçten beklenen açıkça 

tanımlanmalı, öğrenci bu aşamada söz sahibi olmalıdır (Saracaloğlu, Akamca ve Yeşildere, 

2003, s5; Erdem, 2002, s175). Bir değerlendirme ölçeği belirlenmeli ve proje uygulama 

aşamalarının değerlendirmedeki ağırlıkları belirlenmelidir.  

3. Bilgilerin Toplanması ve Örgütlenmesi: Proje uygulaması tek bir kaynaktan bilgilerin 

toplanması değil, bilginin uygulama ve etki alanlarıyla, farklı özellikleriyle, diğer derslere olan 

ilişkileriyle, proje uygulama sürecinin esas hedefini odağa alan yapısıyla ve yine bir bütün 

olarak sunulmasıdır. Bu nedenle uygulama sürecinin aşamaları ayrı ayrı ele alınmalı ama bir 

hedefi olduğu gözden kaçırılmamalıdır. Bu aşamada karşılaşılan zorluklardan biri, bilgi 

toplamak için desteğinden mutlaka faydalanılması gereken teknolojinin hazır, yapılmış 

projeleri özellikle internet ortamında tüm kullanıcılarına sunuyor olmasıdır. Örneğin, Baki ve 

Bütüner (2009), uygulama sürecindeki bu zorluğu araştırma bilincinin eksikliği olarak 

nitelemiş; tek kaynaktan alıntı yapılması, 1-2 gün içinde tüm raporun hazırlanması veya 

internetten doğrudan alıntı yapma durumlarının varlığını belirten durumlar ortaya 

koymuşlardır. 

4. Projenin Sonuçlandırılması: Bu aşamada öğrencilerin proje uygulama sürecinde öğrendiklerini 

ve deneyimlerini bir bütün içinde ortaya koyarak öğretmenleri ve arkadaşlarıyla paylaşımı 

gerçekleştirilir. Öğrenci proje sonuçlarını sunmak için poster hazırlayabilir, grafikler ve 

resimlerle süreci açıklayabilir, kullanılan materyalleri paylaşabilir. 

5. Projelerin Değerlendirilmesi: Son aşamada proje uygulama öncesi belirlenen kriterler 

çerçevesinde öğrenci çalışmaları değerlendirilir. Projede öğrenci performansının 

değerlendirilmesi; toplantılara, dönem boyunca kurs üyeleri ve takımlar arasındaki 

tartışmalara, sınıftaki öğrenci çalışmalarının gözlenmesine, grup rapor ve evraklarına, kişisel 

raporlara ve kurs sonunda bir sergiye veya multimedya sunumlara dayalıdır. Öğretmenler 

kontrol listeleri, portfolyolar, değerlendirme formları (rubric) gibi araçlar düzenlerler ve 

öğrencilerin aktivitelerini karşılaştırmak için bunları kullanırlar (Çiftçi, 2006: 74, alıntı 
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Zorbaz, Çeçen, 2009). Proje uygulama çalışmalarının düzenleniş amacına uygun olarak 

değerlendirme ölçütleri farklılaşabilir, ancak proje uygulama süreci öğrencilerin matematik 

dersinden başarılı olması için bir yol olarak sunulmamalıdır. Aksi durum, öğrencilerin 

hoşlanmadıkları ve zayıf oldukları matematik dersinden geçer bir not almak amaçlı 

çalışmalara katılmalarına neden olabilir (Baki ve Bütüner,  2009) ve değerlendirme 

aşamasında zorluklarla karşılaşılabilir. 

Proje uygulamaları öğrencilere pratik deneyimler kazandırır, okulda öğrenilenlerin gerçek 

hayatta karşılığı olan ortamlar oluşturarak kalıcı hale gelmesini sağlarken, öğrencilerin proje başarıları 

ile kendine güvenleri artar (Saban, 2004). Ancak proje uygulama uzun zaman alabilir, öğrenciler proje 

konularına ulaşmada zorlanabilirler (Çiftçi, 2006) ve bu sürecin değerlendirilmesi öğretmenler için zor 

olabilir (Yurtluk, 2005, s65). Proje uygulamaları bireyi, problem çözebilen, analitik ve eleştirel 

düşünebilen, araştırma yapabilen, sorumluluk alabilen ve işbirliği içinde çalışabilen bir birey haline 

getirebilecek güçte bir anlayıştır (Erdem, 2002). 

 1.1. Problem Durumu ve Amaç 

Türkiye’de daha çok fen bilgisi derslerinde kullanılan proje uygulamaları, yenilenen 

matematik dersi öğretim programının uygulamaya konması bağlamında son yıllarda matematik 

dersinde de sıkça öğrencilerin gelişimini destekleyen bir öğretim yöntemi olarak kullanılmaktadır. 

Öğrencilerin pratik deneyimler kazanması, öğrendiklerini gerçek hayatta sınamalarına imkân 

verilmesi, kendilerine güvenlerinin artırılması, kendi öğrenmeleri hakkında söz sahibi olmaları için 

(Saban, 2004, s257), matematiksel analiz ve sentez yapmalarını sağlayan öğrenme ortamlarının 

oluşturulması için projeler yönetilmektedir. İlköğretim okullarında farklı anlayış ve amaçlarla 

gerçekleştirilen, ayrıca yarışmalarla ulusal/uluslar arası bir tartışma ortamında ortaya konan ve eğitim 

çalışanlarında yoğun mesailere neden olan “proje uygulama çalışmaları” pek çok ne, neden ve nasıl 

sorularını ortaya çıkarmış, proje uygulama süreci ve amacı tartışılır olmuştur (Erdem, 2002; 

Saracaloğlu, Akamca ve Yeşildere, 2006). Ayrıca uygulama boyutunda hem öğrenciler hem de 

öğretmenler sürecin başlatılması, sürdürülmesi ve sonuçlandırılması aşamalarında zorluklar 

yaşamaktadırlar (Baki ve Bütüner, 2009; Dede ve Yaman, 2003). Bu çalışma, matematik 

öğretmenlerinin ve öğretmen adaylarının matematik projesinden ne anladıklarını, matematik dersinde 

proje metodunun nasıl ve hangi amaçlarla kullandıklarını, proje uygulama aşamalarında neler 

yaşadıklarını ortaya koymak ve uygulama zorlukları ile baş etme yolları konusunda düşüncelerini 

belirlemektir. 
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1.2. Araştırma Problemi 

Alan yazın tartışmaları ve problem durumu dikkate alınarak araştırma sorusu “İlköğretim 

öğretmen ve öğretmen adayları matematik dersi proje uygulamalarını nasıl yürütmektedir?” şeklinde 

ifade edilmiş ve araştırma sorusuna cevap aramak amacıyla öğretmen ve öğretmen adayları gözüyle 

aşağıda verilen alt araştırma sorularına odaklanılmıştır. 

 Matematik projesi uygulamalarından ne anlaşılmaktadır? 

 Proje uygulamaları hangi amaçlarla gerçekleştirilmektedir? 

 Proje uygulama sürecini nasıl tarif edilmektedir? 

 Proje konularının belirlenmesi için neler yapılmaktadır? 

 Proje uygulaması sırasında öğrencilere rehberlik nasıl yapılmaktadır?  

 Proje uygulama süreci nasıl değerlendirilmektedir? 

 Proje uygulama sürecinde yaşanan başlıca zorluklar nelerdir? 

2. YÖNTEM 

Bu araştırma, öğretmenlerin kendi sınıflarındaki ve öğretmen adaylarının staj okullarındaki 

matematik derslerinde yürüttükleri proje uygulamaları hakkında görüşlerinin alındığı ve 

deneyimlerinin paylaşıldığı nitel bir çalışmadır.  

2.1. Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubu, olasılıklı olmayan örnekleme yöntemlerinden yargısal örnekleme 

yöntemi kullanılarak oluşturulmuştur.  Çalışma grubunda 3 matematik öğretmeni ve 3 öğretmen adayı 

olmak üzere 6 kişi yer almıştır. Araştırmanın amacı, bir genelleme ortaya koymak değil mevcut bir 

durumun derinlemesine incelenmesi olduğundan çalışma grubunun seçiminde, proje uygulama 

süreçlerini gözlemlemede rahatlık, ulaşım da kolaylık ve çalışma grubunun düşüncelerini ifade 

ederken samimiyetleri dikkate alınmıştır. Bu nedenlerle çalışma grubunda yer alan üç öğretmen 

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği mezunlarından 

seçilmiştir. Ayrıca araştırmacıların öğretmen adaylarının staj uygulamalarında görevli olmasının proje 

uygulama sürecinin detaylı gözlenebilmesine olumlu etki yapacağı düşünülerek öğretmen adayları da 

ismi geçen üniversitenin matematik öğretmenliği son sınıf öğrencilerinden seçilmiştir. Proje 

uygulamalarının gerçekleştirildiği okulların tamamı İstanbul Anadolu yakasındaki ilköğretim 

okullarından seçilmiştir. Araştırma grubunda yer alan öğretmenler Ö1, Ö2, Ö3 ve öğretmen adayları 

ÖA1, ÖA2 ve ÖA3 şeklinde ifade edilmiş ve bireysel özellikleri Tablo 1’de verilmiştir. 
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Tablo 1: Araştırma Grubu Bireysel Özellikleri 

 Ö1 Ö2 Ö3 ÖA1 ÖA2 ÖA3 

Cinsiyet Bayan Bayan Erkek Bayan Erkek Erkek 

İlköğretim Okulu İlçesi Kadıköy Üsküdar Maltepe Kadıköy Kadıköy Üsküdar 

Görev Süreleri 2 yıl 4 yıl 5 yıl Fakültelerinin son sınıfında 

Proje Uygulama Sınıf Seviyesi 8 8 7 7 8 8 

Uygulama Sınıf Mevcutları 32 26 34 29 34 29 

 Çalışma grubunda yer alan 6 kişinin üç tanesi bayan üç tanesi erkektir. Proje uygulamalarının 

dört tanesi Kadıköy, iki tanesi Üsküdar ve bir tanesi Maltepe olmak üzere İstanbul ilinin üç farklı 

ilçesindeki altı farklı ilköğretim okulunda gerçekleştirilmiştir. Öğretmenlerden Ö1 2, Ö2 4 ve Ö3 5 

yıllık öğretmenlik deneyimleri vardır ve öğretmen adayları eğitim fakültelerinin son (4.) sınıfında 

öğrenim görmektedir.  Proje uygulamaları ilköğretim okullarının 7. veya 8. sınıflarında yürütülmüştür. 

Uygulama sınıflarında yer alan ilköğretim ortalama öğrenci sayısı yaklaşık olarak 31’dir. 

2.2. Veri Toplama Araçları ve Verilerin Toplanması 

 Araştırma verileri 2009-2010 eğitim-öğretim yılının birinci döneminde ilköğretim okullarında 

gerçekleştirilen proje uygulamaları sırasında ve sonrasında toplanmıştır. Proje uygulamaları sonrası 

araştırma grubu ile 7 soruluk yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Görüşme sorularının 

belirlenmesinde araştırmacıların proje uygulamaları ile ilgili deneyimleri, alan yazında proje yönetimi 

ve uygulamaları ile ilgili çalışma sonuçları (örneğin, Baki ve Bütüner, 2009; Dede ve Yaman, 2003 ve 

Erdem, 2002) ve araştırma grubunda yer alan öğretmen ve öğretmen adaylarının görüşleri dikkate 

alınmıştır. Görüşmeler de kullanılan sorular sırasıyla aşağıda verilmiştir:  

1. Proje dendiğinde ne anlıyorsunuz, kısaca tarif ediniz? 

2. İlköğretim okulları matematik derslerinde hangi amaç(lar)la proje çalışmaları yapıyorsunuz? 

3. Proje çalışması sürecini kısaca tarif eder misiniz? 

4. Proje konusunu belirlerken nelere dikkat ediyorsunuz? Konuları belirlerken ne gibi zorluklar 

yaşıyorsunuz? 

5. Proje çalışmalarında öğrencilerinize nasıl bir rehberlik yapıyorsunuz ve ne gibi zorluklar 

yaşıyorsunuz? 
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6. Hazırlanan proje çalışmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Nelere dikkat ediyorsunuz? Ne gibi 

zorluklar yaşıyorsunuz? 

7. Proje çalışmalarını daha etkili hale getirmek ve yaşanan zorlukları azaltmak için neler 

yapıyorsunuz? 

Sesli kayıt cihazı ile görüşmelerin tamamı ve kısa yazılı notlar ile görüşmelerden vurgulandığı 

düşünülen parçalar kaydedilmiştir. Ses kayıtları ve notlar tekrar kontrol edilerek tüm kayıtlar yazılı 

ortama geçirilmiştir. Nitel araştırmalarda güvenirliği artırmak için en kullanışlı yöntem olarak ifade 

edilen (Büyüköztürk ve ark., 2009, s265) üye kontrolü gerçekleştirilmiştir. Yani görüşmelerin ve 

notların yazılı halleri araştırma grubundaki üyelere verilmiş ve kayıtların söylediklerini doğru 

yansıtması kendileri tarafından teyit edilmesi sağlanmıştır. Ayrıca araştırmacıların çalışma grubunun 

ve özellikle öğretmen adaylarının proje uygulamalarında okullarda zaman geçirmiş olması, verilerin 

yorumlanmasında araştırmacıya göreliği azaltıcı bir etken olarak düşünülmüştür. Çalışmanın iç 

geçerliğini artırmak amacıyla proje uygulama sürecinde araştırmacılar gözlem yapmıştır. 

Görüşmelerin dört tanesi (Ö1, Ö2, ÖA2 ve ÖA3) araştırmacılardan biri, iki tanesi (Ö3 ve ÖA1) diğer 

araştırmacı tarafından; görüşmelerin üye kontrolleri ise görüşmede yer almayan araştırmacılar 

tarafından gerçekleştirilmiştir.  

2.3. Verilerin Analizi 

Veriler, görüşmelerden elde edilen yazılı kayıtların kodlanması, temaların bulunması, bu 

kayıtların kod ve temalara göre düzenlenmesi aşamalarından oluşan içerik analizi metodu kullanılarak 

analiz edilmiştir. Proje uygulama sürecinde edinilen deneyimler, alan yazın tartışmaları ile görüşme 

soruları oluşturulurken genel olarak kategoriler de belirlenmiştir. Bu kategoriler çerçevesinde, 

görüşmelerin yazılı kayıtlarının tekrarlı okumaları sırasında kategoriye uygun ifadelerin (cümle, 

paragraf) altları çizilerek temalar belirlenmiştir. Bu temalarda ifade edilen kelime ya da kelime 

grupları (kodlar) belirlenmiş ve tekrar okumalara devam edilerek son aşamada kodların tekrar sayıları 

(frekanslar) çıkarılmıştır. Elde edilen kodlar ve oluşturulan temaların uygunluğunu teyit amacıyla 

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesinde görevli öğretim elemanlarından görüşler alınmış ve 

bu doğrultuda düzenlemeler yapılmıştır.  

3. BULGULAR 

Bu bölümde, ilköğretim matematik dersi proje uygulamaları hakkında öğretmen ve öğretmen 

adayları ile yapılan görüşmelerin analizi sonucu elde edilen bulgular, oluşturulan temalar çerçevesinde 

sunulmuştur. Çalışmada öğretmen ve öğretmen adaylarının görüşlerini ortaya koymaya çalışmakla 

birlikte karşılaştırma yapmak amaçlanmamıştır.  
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3.1. Projenin Anlamı: Araştırma grubu üyeleri projenin anlamını farklı özelliklerine vurgu 

yaparak ifade etmişlerdir. Ö2 projeyi, öğrencilerin belirli bir konuda yeni somut bir şey üretmesi 

olarak, Ö3 öğrencilerin derste kazandığı becerileri günlük hayatla ilişkilendirip; hayatın içindeki 

problemlere çözüm bulmak için yaptığı çalışmalar olarak tanımlarken, Ö1 ise projeyi öğrencilerin 

neler yapabildiklerinin farkına varmalarını sağlayan bir araç olarak gördüğünü söylemiştir. Ö2 ayrıca 

projenin, üretilmiş ürünlere yakın bir şeyler ortaya çıkarmak olarak da görülebileceğini söylemiştir.  

Öğretmen adayları ise projeyi bir amaç üzerinde düzenli bir dizi çalışmanın sonucu bir ürün elde etme 

süreci olarak tanımlamışlardır. “Bir öğrencinin yada grubun bir konu hakkında araştırmak yapması 

incelemesi uygulaması yeni bir şeyler üretmesi yada değerlendirmesi olarak adlandırabiliriz. Proje  

planlı bir araştırmadır (ÖA2)”. 

3.2. Proje Uygulamasının Amaçları: Öğretmenler projenin uygulama amaçları teması 

çerçevesinde, projenin daha çok bilişsel gelişimi destekleyici amaçlarına odaklanmışlardır. Ö3 projeyi 

“öğrencilerin matematik dersinde öğrendikleri neden-sonuç ilişkisini pratikte uygulamak ve 

öğrencilerdeki analiz yeteneğini geliştirmek için” kullandığını, Ö1 projeyi “cevaplanması zor olan bir 

takım sorulara cevap aramak amacıyla” uyguladığını söylemiştir. Ayrıca Ö1, literatürde ifadesini 

bulan proje uygulama amaçlarının dışında kalacak şekilde Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) proje 

uygulamalarını zorunlu tutması durumunu ifade etmiştir. Ö2 ise proje uygulama amacının MEB 

tarafından düzenlenen yarışmalarda yer almak veya bazı matematik sorularının çözümlerinin ortaya 

konması şekliyle öğrencilerin bir üst öğretim kurumuna geçişteki sınavlarda başarılı olmasına katkıda 

bulunmak (“Öğrencileri SBS ye hazırlamak amacıyla proje görevleri veriyorum. …soru çözümü 

şeklinde (Ö2)”) olduğunu ifade etmiştir. Öğretmen adayları ise proje uygulamasının bilişsel olduğu 

kadar duyuşsal amaçlarına da vurgu yapmışlardır. “Proje çalışmaları öğrencilere bir soruya çözüm 

bulmaları ve bir şeyler üretebilme hissi verip onların özgüvenlerini geliştirmek amacıyla uygulanır 

(ÖA2)”. “Projenin amacı, öğrencilerin yaratıcılığını geliştirmek, günlük yaşamda karşılaşacakları 

problemlere çözüm yolları üretebilmelerini sağlamak…. ve öğrencilere grupla çalışma ve işbirliği 

becerisini kazandırmaktır (ÖA3)”. 

3.3. Proje Uygulama Süreci: Öğretmenler proje uygulama sürecinden haberdar olarak ve 

daha belirli aşamalara daha çok vurgu yaparak süreci tarif etmişlerdir. Öğretmen adayları da proje 

uygulama aşamalarını doğru olarak ifade etmektedirler. Öğretmen ve öğretmen adaylarının tamamı 

proje uygulama sürecinde konu belirleme aşamasına vurgu yapmış ve önemli olduğunu ifade 

etmişlerdir “Öğretmenin belirlediği veya öğrencilerle belirlenen birkaç konu hazırlanıyor. …Çalışma 

yapacakları konuları seçiyorlar (Ö1). “Öğrencilere konunun verilmesinden sonra…” (Ö2). “Gruba 

proje konusunu ve… veriyorum” (Ö3).” İlk olarak hedeflerimizi belirleriz. Bu hedefimizle bağlantılı 

olarak konumuzu veya sorunumuzu ortaya koyarız (ÖA2)”. “İlk olarak projeyi yapacak öğrenciler 

veya öğrenci grupları belirlenir ve öğretmenin rehberliğinde bir proje konusu veya problemi yazılır” 

(ÖA1). Ancak Ö2’nin proje uygulama sürecinde konu olarak iki öğrencisi ile SBS’de (ortaöğretim 
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kurumlarına geçişte kullanılan sınav, seviye belirleme sınavı) çıkmış soruların çözümlerini çalıştığı 

gözlenmiştir ve bu konunun bir proje uygulama konusu olması ile literatürde ifade edilen proje 

kavramı anlamı arasında bir çelişki vardır.   

Proje uygulama sürecinin ne kadar süreceğinin proje konusuna veya projenin grup/bireysel 

proje olmasına bağlı olduğu ifade edilmiştir. “Öğrenciler grup veya bireysel olarak çalışma yapabilir. 

Bu süreç çalışma yapacakları konulara göre bir dönem gibi uzun bir ay gibi kısa da olabiliyor (Ö1)”. 

“Genelde grup çalışması olarak proje hazırlatıyorum. … Proje zamanı konuya ve gruba göre 

değişiyor. Genelde 2 ayı geçmiyor (Ö3)”.Araştırma grubunda yer alan bir öğretmen proje uygulama 

süreci aşamalarından planlamaya dair görüşlerini paylaşmıştır. “(Proje konusunu verdikten sonra) … 

Projeyi anlamak ve başlamadan önce yapılması gereken araştırma için öğrencilere 1 hafta süre 

veriyorum. Süre sonunda öğrencilerle toplantı yapıp neler bulduklarını ve projeyi nasıl 

hazırlayacaklarına dair bir plan yapıyorum (Ö3)”. Öğretmenler, literatürde tanımlanan ve çalışmanın 

giriş bölümünde ifade edilen proje uygulama aşamalarından çalışmaların raporlaştırılması, sunulması 

ve projenin değerlendirilmesi aşamalarının da olması gerektiğini belirtmişlerdir. “Süre sonunda 

oluşturulan projeler sınıfta sunuluyor. Değerlendirme yapılıyor (Ö3)”. “Öğrenciler … çalışmalarını 

raporlaştırıyorlar ve proje sunumunu gerçekleştiriyorlar (Ö1).”  

Öğretmen adaylarının tamamı uygulama süreçlerini daha detaylı olarak sıralamışlardır. Bu 

duruma fazla yer almaması açısından bir tek öğretmen adayının ifadelerine yer verilmiştir. “İlk olarak 

hedeflerimizi belirleriz. Bu hedefimizle bağlantılı olarak konumuzu veya sorunumuzu ortaya koyarız. 

Öğretmen olarak tabi ki değerlendirme ölçütünü belirler, bunları proje yapan öğrencilere bildiririz. 

Öğrencilerin kendilerinin belirlediği ya da bizim bir çerçeve çizip gerisini onlara bıraktığımız bir 

sorun seçip gruplar oluşturularak projeye başlanır. Değerlendirme ölçütlerinde belirtilen zaman 

çerçevesinde gerekli bilgileri toplayıp, düzenli bilgilendirmeler ve toplanmalar yapılır. Projenin 

sonucunda rapor istenebilir ve bizde değerlendirirken önceden belirlediğimiz ölçütlere göre sonuca 

değil sürecin tamamını değerlendiririz (ÖA2)”. Bu ifadelerin staj okulunda deneyimledikleri proje 

uygulamasının değil, alan yazın bilgisinden geldiği ifade edilebilir. Bu düşünceye ÖA2’nin 

sözlerindeki 1. çoğul şahıs (biz) kullanımı ve sözlerindeki “öğretmen olarak tabi” (altı çizili ifade) 

ifadesinin varlığı sebep olmuştur. Ayrıca öğrencilerin sunumları gerçekleştirilmesine rağmen ÖA2 bu 

aşamaya sözlerinde yer vermemiştir. 

Öğretmenlerin tamamı proje uygulama sürecini tarif ederken öğretmenin rehberlik görevine 

vurgu yapan görüşler de paylaşmışlardır. “Süreç … ve öğretmenin çalışmalara gerektiği yerde 

yardımlarıyla tamamlanıyor (Ö1)”. “…öğrenciye danışmanlık yapılarak onların ürünü elde etmesini 

beklenir (Ö2)”. “Bir süre sonra projenin ne aşamada olduğunu kontrol ediyorum. Bu süre içinde 

öğrencilerin zorlandığı anlarda onlara yol gösteriyorum (Ö3)”. Bu durum projenin anlamı 

temasında öğrencilerin üretimine ve çalışmalarına vurgu yaparken yani öğrenciyi merkeze koyarken, 
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öğretmenin proje uygulama sürecinde mutlak bir parça olması gerektiği görüşünün bir yansıması 

olarak düşünülebilir. Öğretmen adayları ile yapılan görüşmeler, belirlenen ilk üç temadaki 

uygulamaya dönük olmayan görüşlerinin varlığını (çalışma bir karşılaştırma amacında olmasa dahi) 

ve sınıf gözlemlerinde gözlenen proje uygulama sürecini yönetmedeki yetersizlikleri göstermiştir. Bu 

nedenle aşağıda ifade edilen diğer temalarda (proje konusunun belirlenmesinde zorluklar, projede 

öğretmenin yeri, değerlendirme süreci ve zorluklarla başetme) öğretmen adaylarının görüşleri 

değerlendirmeye katılmamıştır.  

3.4. Proje Konusunun Belirlenmesinde Zorluklar: 

Öğretmenlerin proje konu seçiminde farklı görüşleri öne çıkaran durumlara odaklanmışlardır. 

Proje konusunun belirlenmesinde bir öğretmen öğrencinin etkisi üzerine odaklanırken (Öğretmenin 

belirlediği veya öğrencilerle belirlenen birkaç konu hazırlanıyor (Ö1)) diğer araştırma grubu 

öğretmenleri bu konuda öğretmenin seçim yapması gerektiği görüşündedir.  

Proje konusunun, öğrencilerin öğretim programlarında yer alan konulardan seçilmesi ve 

günlük hayattan uygulaması olması gerektiği belirtilmiştir. “…Müfredata uygun olmasına dikkat 

ediyorum. Günlük yaşam içinde uygulanabilir olması için uğraşıyorum… (Ö2)” “Proje konularını 

genelde öğretmen kılavuz kitabından seçiyorum (Ö3)”. “Konuları ders konularından seçiyorum ama 

konuların doğrudan sonuca götürecek değil de birden fazla bakış açısı ve görev oluşturabilecek 

şekilde geniş olmasına dikkat ediyorum. Daha doğrusu birçok konunun etkileşim içinde ve bağlantılı 

olduğu durumları konu olarak veriyorum. Mesela istatistik konuları böyle… bunlar günlük hayatla 

bağlantılı… veri toplama, işlemlerle verileri düzenleme ve grafiklerle gösterme (Ö1)” 

Ö3, proje konularını öğretmen kılavuz kitabından seçtiğini belirttikten sonra, buradaki konuların 

özelliklerinden bahsetmiş ve konu belirleme aşamasında zorluk yaşamadığını ifade etmiştir: 

“Buradaki (kılavuz kitaptaki) konular genellikle maliyeti düşük ve öğrenci seviyesine uygun oluyor. 

Benimde projede aradığım kriterler bunlar. Konu belirlerken herhangi bir zorlukla karşılaşmıyorum 

(Ö3). Ö1 ise, öğrencilerin karmaşık zihinsel problemleri çözmelerini ve konuları derinlemesine 

anlaşılmasını sağlayacak problemleri seçtiğini ve konuların belirlenmesinin kolay olmadığını 

belirtmiştir: “Proje konusunu öğrenciler için değişik fikirler oluşturmasını sağlayacak konulardan 

seçiyorum. Matematikte pek fazla proje konusu belirlenemiyor. Amacım tüm öğrencilerin farklı 

düşünebileceği konuları belirlemek oluyor ama bu tarz konu seçimi de kolay olmuyor (Ö1)”. 

3.5. Projede Öğretmenin Yeri: Proje uygulama sürecinde öğretmenlerin öğrencilerine 

rehberlik etmeleri proje uygulama sürecinin bir parçasıdır. Bu tema çerçevesinde, birincisi rehberlik 

görevini uygulama şekli, diğeri rehberlik sırasında yaşana zorluklar olmak üzere iki kod 

oluşturulmuştur.  
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Rehberlik görevini uygulama şekillerinden biri günlük tutmadır. Bir öğretmen öğrencilerin 

sürecini takip edebilmek amacıyla proje günlüğü tutturduğunu ifade etmiştir: “Proje verdiğimde 

günlük hazırlamalarını istiyorum. Projeyi teslim edene kadar her günü o gün çalışma yapsınlar veya 

yapmasınlar kaydetmelerini istiyorum. Bunları okuyarak bazen ders aralarında yönlendirmeler 

yapıyorum (Ö1)”. Öğrencilere proje konusu verdikten sonra bu süreçte izlemeleri gereken yönergeleri 

öğrencilere bildirerek bu yönergedeki basamaklar için kısa raporlar isteme ikinci rehberlik şekli olarak 

düşünülmüştür. Bir öğretmen bu yönergeye uygunluğu belirli aralıklarla kontrol ederek öğrencilere 

yardımcı olduğunu ifade etmiştir: “Öğrencilere izlemeleri gereken yönergeleri veriyorum. Belirli 

sürelerle çalışmalarını kontrol edip; zorlandıkları yerlerde yol gösteriyorum (Ö3)”. Ö2 ise bir 

matematik dersini ayırarak öğrencilere rehberlik ettiğini belirtmiştir. 

Öğretmenlerin rehberlik sırasında yaşadıkları ortak zorluk zaman yetersizliğidir. “Bu 

çalışmaların ders saatleri içerisinde olması onlara bu konuda ayrılan zamanı sınırlamış oluyor (Ö1)”. 

“Çalışmaları belirledikten sonra bir dersi ayırıp onlara rehberlik ediyorum. Zaman ayırma 

konusunda zorluklar yaşanıyor (Ö2)”. “Bütün gruplara zaman ayırmak ve onların çalışmalarına 

yardımcı olmak için gerekli zaman olmaması… olumsuz durum (Ö3)”. Rehberlik görevi sırasında 

yaşanan zorluklardan bir diğeri, günlük tutturma rehberlik şeklini kullanan öğretmenin yaşadığı 

zorluk, samimiyetsiz günlük yazmadır: “Öğrenciler proje için her gün çalışma yapmasa da yazmak 

için bir şeyler yazmış olabiliyor bazen… (Ö1)”. Rehberlik yaparken yaşanan diğer zorluklar, sınıfların 

kalabalık olması ve çok fazla öğrencinin proje görevi almak istemesi nedeniyle yaşanan zamana bağlı 

zorluklardır: “Sınıfların kalabalık olması ve sınıftaki birçok öğrencinin matematik dersinden proje 

ödevi almak istemeleri çalışmaların kontrolünde ve değerlendirmesinde zorluk yaratıyor (Ö3)”. 

3.6. Değerlendirme Süreci: Öğretmenlerin değerlendirme süreci teması çerçevesinde 

değerlendirme ölçütleri ve değerlendirmede yaşanan zorluklar şeklinde iki kod oluşturulmuştur.  

Öğretmenlerin tamamı değerlendirmelerini bir dereceli puanlama anahtarı kullanarak 

gerçekleştirdiğini ifade etmiştir: “Değerlendirme yaparken genelde dereceli puanlama anahtarı 

kullanıyorum. Burada öğrencilerin hazırlık aşaması, projeyi oluşturma ve sunumu olmak üzere üç 

farklı alanda puanlama yapıyorum (Ö3)”. “Hazırlanan projeler için öğrencilere nelere dikkat 

etmeleri gerektiğini gösteren kâğıt dağıtıyorum ve o kağıtta bahsedilenlere göre değerlendirme 

yapıyorum. Öğrenciler de değerlendirmenin neye göre yapılacağını biliyorlar (Ö1)”. 

Yapılan görüşmeler sonunda değerlendirme ölçütleri çerçevesinde dikkate alınan alt kodlar şu 

şekilde sıralanabilir: 1. Yeterli kaynak 2. Amaca uygunluk 3. Amacın gerçekleşmesi 4. Sunum 5. Sınıf 

arkadaşlarını ikna. Öğretmenler proje değerlendirmede, yeterli bilgi toplanması ve kaynaklarının 

çokluğuna önem verdiklerini, projenin konusu ile yapılanların uyumuna, proje sonunda ulaşılması 

gereken hedefe ulaşmaya, sunumun etkili olmasına ve arkadaşlarının sunum sırasında sordukları 



II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi  613  
 

II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongre Kitabı 

sorulara ikna edici cevaplar vermesine önem verdiklerini ifade etmişlerdir. Bu durumu destekleyici 

ifadelerden örnekler sunulmuştur: “Öğrencilerin konuyla ilgili yeterince bilgi toplayıp 

toplamadığına,… öğrencinin proje konusu anlamasına, konuya uygun yaptığı çalışmalara ve projenin 

hedefe ulaşıp ulaşmadığına göre puan veririm… sunum aşamasında öğrencinin projenin amaçlarını 

ve sonuçlarını sınıfta sunup diğer öğrencilerden gelecek soruları cevaplamalarına göre puanlama 

yaparım (Ö3).”“Öğrencilerin raporunda anlattıkları ile yaptıkları arasındaki uyum (bunu 

öğrencilerin yaptıklarını yansıtmaları açısından önemli görüyorum), amacını iyi belirleyip 

belirleyemediklerine bakıyorum.  Sunum aşamasında da aynı şekilde çalışmalarını arkadaşlarına 

kabul ettirebilmelerine dikkat ediyorum (Ö1).” 

Ö2, projenin değerlendirme aşamasında projenin amacına çok fazla ulaşmadığını söyleyerek, 

projenin amacı öğrencileri SBS’ye hazırlamak olmadığını ama okul yönetiminin ve öğrenci 

velilerinin baskısı ile değerlendirmelerde herkese iyi notlar verdiğini ifade etmiştir: “…Çok fazla 

amacına ulaşmamaktadır. Öğrenci velileri, projelerin çok fazla zaman aldığını ve ortaöğretime geçiş 

sınavlarına etkisinin olmadığını söylüyorlar. Bu nedenle okul yönetimi ile de görüşüp proje 

uygulamalarının amaçlarından sapmasına neden oluyorlar. Ben de projeleri soru çözme olarak 

yapıyorum ve sonuçta öğrencilere yüksek notlar veriyorum”. Bu durum değerlendirmenin amaca 

bağlı olarak değiştiğini düşündürmüştür. Değerlendirme sürecinde yaşanan zorluklardan bir diğeri 

ise zaman yetersizliğidir. Öğretmenlerin değerlendirme aşamasının uzun süre aldığını ve 

değerlendirmede (sunum dinleme, raporları okuma) yeterli olmadıkları görüşünde oldukları 

bulunmuştur.   

3.7. Zorluklarla Başetme: Öğretmenlerin yaşanan zorluklarla başetme teması çerçevesinde 

iki kod oluşmuştur. Birincisi zaman yetersizliği, diğeri program yoğunluğudur. Zaman yetersizliği ile 

baş etmek için öğretmenlerin a)öğretmenlerin ders dışında öğrencilerle birebir ilgilenmesi ve b)bazı 

öğrencilerin proje grubunda daha etkin görev alması yollarını denedikleri görülmüştür. “Öğretmenler 

öncelikle proje çalışmaları için ayrı zaman harcamalıdır. Ders saatleri içerisinde yapılan 

çalışmaların çok fazla katkı sağlamadığını düşünüyorum.  Ders dışında da (teneffüslerde, internetten 

mektuplaşarak) öğrencilerime rehberlik yapmaya çalışıyorum (Ö1)”.Öncelikle matematik derslerinde 

müfredatın yetiştirilmesinde zorluk yaşıyoruz bu nedenle ders içinde proje çalışmalarına vakit 

ayıramıyorum. Proje öğrencilerin derste edindikleri kazanımları günlük hayatla birleştirmesi için çok 

önemli bir araç. Müfredat esnetilerek Proje çalışmaları için haftada bir ders saati ayrılabilir (Ö3)”. 

4. SONUÇLAR, TARTIŞMA ve ÖNERİLER  

4.1. Sonuçlar ve Tartışma 

• Proje, Demirhan’a (2002, alıntı: Aladağ, 2008, s159) ve  gerçek yaşama dayalı 

problemler üzerinde belirlenen konuya bağlı kalarak oluşturdukları içerikte araştırmaya dayalı 
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çalışmalarını gerçekleştirdikleri bir yaklaşımdır. Çalışmada da öğretmenler projenin anlamı üzerine 

aynı düşünceyi paylaşmışlardır. Ayrıca Yurtluk (2005, s70) projenin karmaşık zihinsel problemlere 

ve karşılaşılan sorunlara farklı çözüm önerileri getirmek için etkili bir yöntem olduğunu belirtmiştir. 

Bu çalışmada da öğretmenler bu fikri desteklemiş ve konuların etkileşim içinde olduğu 

problemlerden proje konusu seçilmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Ayrıca Yurtluk (age) proje 

sonucunda bir ürün ortaya koymanın gerekliliğini belirtmiş ve bu çalışmada da öğretmenler 

öğrencilerin proje sonucunda yeni bir ürün koymaları gerektiği düşüncesini paylaşmışlardır. Katz 

(1999, alıntı Erdem, 2002)’a göre, proje konusu bir kavram ya da konu başlığı değil bir soru ya da 

ilginç bir önerme olmalıdır. Bu çalışmada ifade edilen proje uygulamasının amaçları teması 

çerçevesinde, projede amacın cevaplanması zor olan bazı sorulara cevap aramak olması gerektiği 

görüşü vurgulanmıştır. Öğretmen adayları, proje uygulamasının amaçları teması çerçevesinde, hem 

bilişsel hem de duyuşsal amaçlar ifade ettikleri görülmüştür. Öğretmen adaylarının bu ilk proje 

uygulama sürecini yönetme deneyimlerinde, daha çok teorik bilgilerin etkisinde oldukları 

söylenebilir. Ayrıca öğretmen atamaları için girecekleri Kamu personeli Seçme Sınavı çalışmalarının 

da bu görüşlerinde etkili olduğu düşünülebilir. Ancak proje uygulamalarının ortaya çıkışlarındaki ve 

uygulamalardaki amaçların en az bilişsel olduğu kadar duyuşsal amaçlar olduğu Saban (2004), 

Erdem (2002) tarafından ifade edilmiştir.  

• Zorbaz ve Çeçen’e (2009, s89) göre, öğrenci etkinliğine dayalı öğrenme fikri proje 

çalışmalarında bir bütün haline gelmiştir. Bu çalışma sonuçları da öğretmenlerin hepsinin bu 

düşünceyi paylaştığını, projenin anlamı temasında öğrencilerin üretimine ve çalışmalarına vurgu 

yaptıkları yani öğrencinin öğrenme sürecinin merkezinde yer alması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.  

• Proje uygulama aşamaları Saban (2004, s256), Erdem ve Akkoyunlu (2002, s4) ve 

Moursund (1999, alıntı Erdem, 2002, s173) gibi pek çok araştırmacı tarafından ifade edilmiştir. Bu 

çalışma sonucunda da öğretmenler proje yönetirken, alan yazında ifade edilen aşamalardan özellikle 

konunun belirlenmesi, sürecin planlanması, projenin raporlaştırılması, sunulması ve projenin 

değerlendirilmesi aşamalarına vurgu yapılmıştır.  

•  Araştırma sonucunda, öğretmenlerin proje uygulama sürecinde zorluklar yaşadıkları 

görülmüştür. Bu zorlukların başında konunun seçimindeki zorluklar ve öğretmenin rehberlik 

görevini yerine getirirken yaşadığı zaman yetersizliği gelmektedir. Bu sonuçlar Baki ve Bütüner 

(2009)’in araştırma sonuçları ile örtüşmektedir. Konu seçimi sadece okul derslerinin 

uygulamalarından, öğretmen kılavuz kitabından yapılmakta ve öğrenciler araştırmaya 

yönlendirilmemektedir. Ayrıca öğretmenler, rehberlik görevlerini yerine getirirken daha fazla 

zamana ihtiyaç duymakta, sınıfların kalabalık olması ve öğretim programının yoğunluğu nedeniyle 

proje uygulamalarına yeterli zamanı ayıramamaktadırlar. Ayrıca projenin veriliş amacındaki 

sapmalar da öğretmenlerin yaşadığı zorluklardandır. Bir öğretmen proje çalışmasının amacına ters 
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olsa da, öğrenci velilerinin ve okul yönetiminin isteği ile projelerde soru çözme alıştırmaları 

yaptırıldığı, bu şekilde öğrencilerin ortaöğretime geçiş sınavlarına hazırlandığını ifade etmişlerdir.  

4.2. Öneriler 

• Proje uygulamalarının öğrencilerin duyuşsal (tutum, inanç gibi) özelliklerine ve 

bilişsel özelliklerine etkileri ayrı ayrı araştırılmalı, iki özelliği de geliştirici proje uygulamaları 

matematik derslerinde uygulanmaya başlamalıdır. 

• Proje uygulamalarında öğrenciye sorumluluk bilinci yüklenmeli, yenilen öğretim 

programının öğrenci merkezli anlayışına uygun olarak yaygınlaştırılmalıdır. 

• Proje uygulamaları aşamalara uygun olarak yönetilmeli ve bu süreç temelli çalışma 

yaygınlaştırılmalıdır. 

• Öğretmenlerin proje uygulama çalışmalarına destek sağlayacak (konu belirleme, proje 

yönetme) materyaller hazırlanarak eğitime kazandırılmalıdır ve öğretmenlerin ders dışı proje 

çalışmaları desteklenmeli, ödüllendirilmelidir. 

• Öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının proje uygulama sürecine etkilerinin 

karşılaştırıldığı farklı çalışmalar yapılabileceği gibi proje yönetim deneyimleri farklı olan 

öğretmenlerin de proje uygulamalarına etkisi araştırılabilir. 
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ÖZET 

Matematik eğitimcilerine göre matematik eğitiminin temel amaçlarından birisi problemlerin 

nasıl çözüleceğini öğretmektir. Problemlerde çözüme ulaşmak için her zaman kesin ve belirli yollar 

yoktur. Öğretmenler, öğrencilerine çözüm yollarını vermek yerine onların muhakeme etme 

becerilerini, merak duygularını kamçılayan problem çözme stratejilerini öğretmelidirler. Bu 

araştırmada ilköğretim ikinci kademe matematik öğretmenlerinin derslerinde problem çözerken 

kullandıkları problem çözme stratejileri ve kullanım süreçleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Aynı 

zamanda kullanılan stratejilerin seçimine hangi unsurların etki ettiği ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. 

Araştırma için ilköğretim okullarında öğretmenlik yapan beş öğretmen seçilmiştir. Öğretmenlere altı 

sorudan oluşan bir test verilerek derslerinde kullandıkları yöntemlerle bu soruları çözmeleri 

istenmiştir. Ayrıca bu soruların çözümünde öğrencilere yapacakları sözlü açıklamaları da kağıda 

aktarmaları istenmiştir. Testten elde edilen veriler içerik analizi yardımıyla çözümlenmiştir. Ardından 

öğretmenlerden üç tanesi tespit edilerek görüşme yapılmıştır. Bu görüşmelerde öğretmenlerin teste 

verdikleri cevaplar ışığında kullandıkları stratejiler, kullanım şekilleri ve strateji seçiminde dikkat 

ettikleri hususlar detaylı olarak ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmenlerin 

problemlerin çözümünde farklı stratejiler kullanmalarına rağmen belirli stratejileri daha yoğun olarak 

kullandıkları görülmüştür.  

 Anahtar Kelimeler: Matematik öğretmeni, problem çözme, problem çözme stratejileri 

ABSTRACT 

According to mathematics educators one of the main purposes of mathematics education is 

teaching how to solve problems. There is not a precise and specific way to reach the solution of 

problems. Teachers should teach problem solving strategies which challenge ability of their students’ 

sense of wonder and reasoning instead of giving the problem solving route. In this study, problem 

solving strategies used in mathematics lessons were determined.  Moreover, how the teachers use 
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strategies and which matters are important in choosing their strategy were investigated. The test with 

six open ended problems has been prepared for data collection. Five middle school mathematics 

teachers were selected in the study and the test asked to the teachers for solving the problems. The 

teachers’ verbal explanations were asked for each problem. How the teachers use strategies were 

determined using the interviews with teachers. According to content analysis results it was seen that 

teachers used classical strategies. Finally search findings have been discussed in light on related 

literature. 

Keyword: Mathematics teacher, problem solving, problem solving strategies 

1. GİRİŞ 

Matematiksel muhakeme ve problem çözme günümüz öğrencilerinin günlük yaşantılarında 

karşılaştıkları problemlerin çözümünde başarılı olabilmeleri için çok önemlidir (Frei, 2008). Birçok 

matematik eğitimcisi, öğrencilerin problem çözme becerisini geliştirmenin eğitimin başlıca hedefi 

olduğu konusunda hemfikirdirler (Lester, 1994). Geleneksel eğitim anlayışında problemin çözümü için 

gerekli olan işlemlerin yapılması ön plandadır. Halbuki bu durum, öğrencilerin, uygun strateji 

kullanarak probleme çözüm bulması ve bu çözümü değerlendirmesi gibi, problem çözme sürecindeki 

önemli aşamaları kapsamaz.  

Öğretmenin şevki öğrencilerin zekice problem çözme tekniklerini farketmesini motive 

etmelidir. Bu sayede matematiğin estetik yapısı da ortaya çıkmış olur (Posamentier, Jaye ve Krulik, 

2007). Matematik eğitimcileri öğrencilerin problem çözme performanslarını artırmada onlara çok 

sayıda problem çözme çalışması yaptırılmasında hemfikirdirler (Thomson, 1989). Fakat problem 

çözme başarısını ve yeteneği artırmak sadece çok problem çözmeyle sağlanamaz. Bunun yanında 

öğrencilerin farklı problem çözme stratejilerini kullanabilmesini sağlamak onların problem çözme 

başarısını artırmada önemli bir etki yapar.  

Problem çözme sürecine yönelik birçok bilişsel model oluşturulmuştur. Bu modellerin ortak 

özelliği problemlerin çözüm sürecini basit aşamalara ayırmaya odaklanmış olmasıdır (Moseley ve 

Brenner, 1997). Problem çözme denildiğinde akla gelen ilk isim olan Polya’nın, Nasıl Çözmeli? adlı 

kitabı hem yazarı için hem de problem çözme için bir dönüm noktası olmuştur. Polya eserinde 

problem çözme sürecini dört basamakta açıklamıştır; problemi anlama, plan yapma, planı uygulama ve 

değerlendirme. Polya’nın dört aşamalı modeli günümüz ders kitaplarında hala problem çözümünde 

kullanılan ve kullanılması tavsiye edilen bir yaklaşım olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu basamakların 

uygulanması elimizdeki problemin çözümü için uygun stratejiyi bulmada bize yardımcı olur 

(Posamentier, Jaye ve Krulik, 2007). Bu yaklaşım ilk zamanlar matematik eğitimcileri tarafından 

kuşkuyla karşılansa da (Schoenfeld, 1987) daha sonraları popüler olmuş ve üzerine çok sayıda 
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araştırma yapılmıştır. Höristik metot olarak tanımlanan bu yaklaşım, herhangi bir konudan veya 

sorundan bağımsız olarak, probleme yaklaşmayı ve anlamayı, problemi çözmede elindeki kaynakları 

etkili bir şekilde kullanma konusunda problem çözen kişiye yardımcı olan genel bir öneri veya strateji 

olarak tanımlanabilir (Schoenfeld, 1980). 

Farklı problem çözme stratejilerine yönelmek, kişinin tıpkı bir nesneyi iki farklı duyuyla 

algılamak istemesi gibi bir durumdur (Polya, 1997). Matematik öğretmenleri derslerini en iyi problem 

çözme stratejileriyle bütünleştirmelidir (Herr ve Johnson, 1994). Öğrencilere değişik problemleri 

çözebilmek için farklı problem çözme stratejileri kullanma becerileri kazandırılmalıdır. Bu 

stratejilerden bazıları; deneme-yanılma, şekil kullanma, sistematik liste oluşturma, geriye doğru 

çalışma, denklem kurma, örüntü arama, problemi basitleştirme, akıl yürütme, benzer problemlerden 

yararlanma vs.dir. (MEB, 2008). Problem çözme süreci ile ilgili olarak öğretmenin temel görevi 

öğrenciye yukarıda ifade edilen basamaklar ile stratejileri tanıtmak ve bunları kullanabilmeyi 

öğretmek olmalıdır (Altun, 2000). Bu stratejilerden denklem kurma geleneksel matematik öğretiminde 

ayrı bir yere ve öneme sahiptir. Çoğu zaman öğretmenler problemlerin çözümünde denklem kurmayı 

bir zorunluluk olarak görürler. Bunun sonucunda öğrenciler de problemlerin sadece bir yolla sadece 

bir yolla çözüleceğini düşünürler ve cebirsel bir denklem oluşturmanın problem çözmek için şart 

olduğunu kabul ederler (Posamentier ve Krulik, 1998). 

Bu çalışmanın amacı, ilköğretim ikinci kademe matematik öğretmenlerinin derslerinde 

problemlerin çözerken hangi stratejileri kullandıklarını ve bu stratejileri seçmelerine hangi unsurların 

etki ettiğini ortaya çıkarmaktır. Bu bağlamda aşağıdaki problemlere cevap aranmıştır. 

1. Matematik öğretmenlerinin derslerinde problem çözerken kullandıkları stratejiler nelerdir? 

2. Matematik öğretmenlerinin derslerinde problem çözerken kullandıkları stratejilerin 

seçimine hangi unsurlar etki etmektedir?  

2. YÖNTEM 

Bu araştırmada matematik öğretmenlerinin, derslerinde problem çözerken kullandıkları 

stratejileri ortaya çıkarmak ve bu stratejilerin seçimine etki eden hususları ortaya çıkarmak 

hedeflendiği için durum çalışması yaklaşımı esas alınmıştır. Araştırmada hem geçerliği hem de 

güvenirliği etkileyen çeşitleme yoluna gidilmiştir. Geçerliği güçlendirmek amacıyla verilerin 

değerlendirilmesinin hemen ardından çalışma grubuna verilerden elde edilen sonuçlar ve yorumlar 

gösterilerek, onların bu yorumlar hakkındaki düşünceleri alınmıştır. Bunun yanında öncelikle 

verilerden çıkarılan kavram ve temalar düzenlenmiş ve yorum katılmaksızın alıntılar yoluyla 

betimleme yapılmıştır. Çalışma grubu farklı mesleki deneyime sahip olan öğretmenlerden seçilerek 
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amaçlı örnekleme yapılmıştır. Güvenirliği sağlamak için, araştırmacıların verilerin analizi sürecinde 

yapmış olduğu kavramsallaştırma yaklaşımlarının tutarlığı ve elde edilenlerden çıkarılan sonuçların 

mantıklı olup olmadığı, araştırmacılar dışında bir uzman tarafından incelenmiştir. Araştırma 

sonucunda elde edilen bulguların, yorumların ve önerilerin ham verilerle ne kadar örtüştüğü ile ilgili 

olarak yine aynı uzmanın görüşleri alınmış ve bu görüşler çerçevesinde gerekli işlemler yapılmıştır. 

2.1. Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubunu ilköğretim okullarının ikinci kademesinde görev yapan beş 

matematik öğretmeni oluşturmaktadır. Üçü erkek ikisi bayan olan öğretmenlerin mesleki tecrübeleri 5 

ile 15 yıl arasındadır. Verilerin analizi safhasında öğretmenlere kod isimler verilmiştir. Öğretmenlerin 

farklı seviyede bilgi ve mesleki deneyime sahip olmaları onların matematik problemlerini çözerken 

kullandıkları stratejilerin farklı olmasına etki etmesi bakımından önemlidir. 

2.2. Verilerin Toplanması ve Veri Toplama Araçları 

Bu çalışmada veri toplamak amacıyla test ve görüşme yöntemlerine başvurulmuştur. Çalışma 

grubuna altı sorudan oluşan bir test uygulanmıştır. Bu test ile öğretmenlerin sınıf ortamında 

matematiksel problemleri çözerken kullandıkları problem çözme stratejileri ve bunların nasıl 

kullanıldığı tespit edilmeye çalışılmıştır. Test, ilköğretim ikinci kademe Matematik Dersi Öğretim 

Programındaki konularla ilgili programda önerilen soru tipleri dikkate alınarak hazırlanmıştır. Testteki 

sorular, farklı problem çözme stratejileri kullanılarak çözülebilecek sorulardan oluşmuştur. Sorulardan 

birincisi olasılık istatistik, altıncısı geometri ve sayılar diğerleri ise sayılar ve cebir öğrenme 

alanlarıyla ilgilidir.  

Araştırmanın çalışma grubundaki beş öğretmenden üçüyle yapılan görüşmeler, görüşme formu 

yaklaşımı dikkate alınarak yapılmıştır. Görüşmeler için hazırlanan sorular, araştırmanın amacı dikkate 

alınarak oluşturulmuştur. Katılımcılara sormak amacıyla sekiz sorudan oluşan bir soru formu 

hazırlanmıştır. Görüşmelerde, öğretmenlerin sorulara verdikleri cevaplara bağlı olarak görüşlerin daha 

net ortaya çıkarılması amacıyla önceden hazırlanmayan sorular da sorulmuştur. Her bir görüşme 

yaklaşık olarak bir saat sürmüştür. Görüşmeler öncesinde görüşme yapılacak öğretmenlerden izin 

alınarak görüşmenin tamamı ses kayıt cihazı ile kaydedilmiş ve daha sonra yazılı metne 

dönüştürülmüştür.  

2.3. Verilerin Analizi 

Çalışma grubunun, problemleri çözerken kullandıkları stratejilerin neler olduğu ve bunların 

nasıl kullanıldığını ortaya çıkarmak için öğretmenlere uygulanan teste verilen cevaplar kodlanarak 

içerik analizi yapılmıştır. Yapılan görüşme kayıtları da bilgisayar ortamına aktarılarak yazılmış ve bu 
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dokümanlardan problem çözme etkinliklerinin öğretmenler için önemi, bu süreçte kullandıkları 

stratejiler ve bunları seçerken dikkat edilen hususlar kodlanarak içerik analizi yapılmıştır. Bu şekilde 

çeşitli temalar ortaya çıkarılmış ve ardından temalar arasında ilişkilendirmeler yapılarak öğretmenlerin 

problem çözerken kullandıkları stratejiler ve bunları nasıl kullandıkları kavramsal bir yapıda 

açıklanmaya çalışılmıştır.  

3. BULGULAR 

Bu bölümde öğretmenlerin testteki problemlere verdikleri cevaplar ve yapılan görüşmelerden 

elde edilen bulgular her bir öğretmen için ayrı ayrı analiz edilerek açıklanmıştır. Bu analizde, 

öğretmenlerin testteki problemleri cevaplarken kullandıkları problem çözme stratejileri ve bunların 

nasıl kullanıldığı ortaya konmuştur. Daha sonra öğretmenlerle yapılan görüşmelerden elde edilen 

bulgular bu analizler ışığında sunulmuştur.  

Ali Öğretmen 

On beş yıllık bir mesleki deneyime sahip olan Ali, testteki problemlerin çözümünde denklem 

kurma ve örüntü oluşturma stratejilerine başvurmuştur. Denklem kurma stratejisi Ali tarafından 

sıklıkla tercih edilen bir strateji olmuştur. Altı sorunun beş tanesinin çözümünde denklem kurarken iki 

soruda hem örüntü oluşturma hem de denklem kurma stratejilerini kullanmıştır. Testteki birinci ve 

beşinci soruları cevaplarken de sırasıyla kombinasyon ve permütasyon formüllerini kullanarak 

denklem oluşturmuştur.  

Yapılan görüşmede “Derslerinizde farklı problem çözme stratejilerini kullanıyor musunuz?” 

sorusunu cevaplarken; öğrencilerin daha iyi anlaması için farklı yollardan soruları çözmeye çalıştığını 

ifade eden Ali, derslerinde çok soru çözmeye çalıştığını belirtmiştir. Konuları problem çözerek 

anlatmaya çalıştığını ifade eden Ali bu durumla ilgili olarak şunları söylemiştir: 

Problemler yardımıyla konuları anlatıyorum. Böyle daha anlaşılır oluyor diye 

düşünüyorum… Konuyu klasik yollarla anlatmak yerine bunu tercih ediyorum. Böyle 

olunca daha iyi sonuç alınıyor. Tanımlar yardımıyla konuları anlatmaya kalkışınca 

öğrencilerin anlaması zorlaşabiliyor… 
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Şekil 1. Ali’nin dördüncü soruya verdiği cevap 

Ali “Derslerinizde problemi çözerken hangi stratejiyi kullanacağınıza nasıl karar 

veriyorsunuz?” sorusuna verdiği cevapta “Cevabın anlaşılması için en iyi yöntemin ne olacağını 

düşünüyorum. Mümkün olduğunca açıklama yapmaya çalışıyorum… Belirli problemlerde 

kullandığım belirli yollarım var.” diyerek daha önceki tecrübelerinden elde ettiği bilgileri ve belirli 

problemlerin çözümünde de direkt olarak formül bilgisi kullandığını ifade etmiştir. Denklem kurma 

stratejisini diğerlerine göre daha çok kullanmasının nedeni olarak da şunları ifade etmiştir: 

Açıkcası ders anlatırken, problem çözerken hızlı olmam gerekiyor. Soruları denklem 

kurarak çözmek sonuca daha hızlı ulaştırıyor… Fakat öğrenciler denklem kurmada 

zorluklar yaşayabiliyorlar. Özellikle matematik başarısı düşük olanlar daha çok 

zorlanıyorlar. 

Filiz Öğretmen 

On yıllık bir öğretmenlik deneyimine sahip olan Filiz, testteki problemlerin çözümünde 

denklem kurma ve örüntü oluşturma stratejilerine başvurmuştur. Filiz de denklem kurma stratejisi 

sıklıkla tercih etmiştir. Altı sorunun beş tanesini denklem kurarak çözerken sadece son sorunun 

çözümünde örüntü oluşturma stratejisini kullanmıştır. Filiz birinci ve beşinci soruların çözümünde 

kombinasyon ve permütasyon formüllerini kullanmıştır. 

 Derslerinde problem çözerken farklı stratejiler kullanmaya çok fazla yönelmediğini fakat 

gerektiğinde farklı yollar yardımıyla soruları çözerek açıkladığını belirten Filiz problemleri çözerken 

en kısa yoldan cevaba gitmeye çalıştığını belirterek şunları söylemiştir:  
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Biliyorsunuz öğrenciler SBS’ye hazırlanıyorlar. Bu sınav zamana karşı yapılan bir sınav. 

Hızlı olan kazanabilir ancak… Problemlerin çözümünü en kısa yoldan nasıl yapabilirler 

onu öğretmeye çalışıyorum. Bunu dikkate almazsak bu sınavda başarılı olmaları çok zor… 

Filiz problemlerin çözümünü yaparken öğrencilere farklı stratejileri öğretmekten ziyade 

problemlerin çözümüne kısa zamanda ulaşabilmek için yapılabilecekleri anlatmaktadır. Bunun en iyi 

yolu olarak da denklem kurma stratejisini gören Filiz şunları ifade etmiştir: 

Denklem kurmak elbette zor. Her öğrencinin başarılı olması mümkün değil. Ama ben bol 

soru çözerek ve aynı soruyu farklı şekillerde çözerek bu sorunu aşmaya çalışıyorum… 

SBS’deki soruları çözerken örüntü oluşturma, liste yapma gibi stratejileri kullanmak çok 

mantıklı olmayabiliyor. Soruların hızlı bir şekilde çözülmesi bu stratejilerle mümkün 

değil… 

Farklı problem çözme stratejileri kullanmanın öğrencilerin matematiksel düşünme becerilerine 

katacağı zenginliğin Filiz için ön planda olmadığı görülmektedir. Bir problemi çözerken strateji 

seçiminde önemli olan durum problemin hızlı bir şekilde çözülebilmesidir. Yani problemlerin 

çözümünü sonuca odaklı bir şekilde gerçekleştirmektedir.  

Ayşe Öğretmen 

Sekiz yıllık bir mesleki deneyime sahip olan Ayşe, testteki problemlerin çözümünde denklem 

kurma, örüntü oluşturma, sistematik liste yapma, diyagram çizme ve muhakeme etme stratejilerini 

kullanmıştır. Birinci soruyu sistematik liste yapma ve diyagram çizme, son soruyu da örüntü 

oluşturma stratejisi ile çözen Ayşe dördüncü soruda muhakeme etme ve denklem kurma, beşinci 

soruda da sistematik liste yapma ve denklem kurma stratejilerini kullanmıştır.  

“Derslerinizde problemi çözerken hangi stratejiyi kullanacağınıza nasıl karar veriyorsunuz?” 

sorusunu cevaplarken;  “… eğer bir problemin çözümü ile ilgili formül bilgisini öğrencilere 

anlatmışsam onu kullanıyorum. Yoksa uygun bir strateji seçmeye çalışıyorum. Bu biraz da 

tecrübelerimle karar verdiğim bir şey.” demiştir. 

Ayşe’ye göre formül bilgisi matematik problemlerinin çözümünde çok önemli. Böylelikle çok 

vakit kaybetmeden çözüme ulaşmak mümkün. Fakat öğrenciler formülleri yanlış hatırlayabiliyorlar 

veya problemin çözümünde problemi uygun bir şekilde kullanamayabiliyorlar. Formülün ezberlenmesi 

değil nasıl kullanılacağı önemli. 
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Şekil 2. Ayşe’nin dördüncü soruya verdiği cevap 

Ayşe zaman zaman konuları problemler yardımıyla anlattığını belirterek şunları ifade etmiştir: 

Problemler yardımıyla yani örnekler vererek konuyu anlatmak öğrencilerin anlamasını 

kolaylaştırıyor. Belirli konularda bunu kullanıyorum. Yani konunun temel özelliklerini 

problemler üzerinde açıklıyorum. Böylelikle öğrencilerin anlaması da daha kolay oluyor… 

Ayşe birinci, ikinci ve altıncı soruların çözümünde diyagram çizmiş fakat sadece birinci 

soruda bu bir strateji olarak kullanılmıştır. Diğer iki soruda ise diyagramlar soruyu görselleştirmek için 

yani bir temsil olarak kullanılmıştır. 

Fatih Öğretmen 

Beş yıllık bir mesleki deneyime sahip olan Fatih, problemlerin çözümünde denklem kurma, 

sistematik liste yapma ve benzer basit problemlerden yararlanma stratejilerini kullanmıştır. Her 

sorunun çözümünde genellikle bir strateji kullanan Fatih çözümlerde detaylı açıklamalar yapmıştır. 

Birinci ve beşinci soruları diğer öğretmenlerin aksine açıklamalı olarak formül bilgisi kullanmadan 

yapmıştır. Bu soruların çözümünde sırasıyla sistematik liste yapma ve örüntü oluşturma stratejilerini 

kullanmıştır. 

 Ahmet Öğretmen 

On iki yıllık bir mesleki deneyime sahip olan Ahmet de, testteki problemlere verdiği 

cevaplarda altı sorunun dördünü denklem kurma stratejisi kullanarak çözmüştür. Fakat bu soruların 

çözümünde farklı stratejilere de başvurmuştur. Üç, dört ve beşinci sorularda denklem kurma 

stratejilerine ek olarak örüntü oluşturma ve sistematik liste yapma stratejilerini kullanmıştır. Ahmet 

diğer öğretmenlerden farklı olarak altı sorunun dördünde diyagram kullanmıştır. Fakat bunlar bir 

strateji olarak değil soruyu görselleştirmek için kullanılmıştır.  
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4. SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER 

Geleneksel matematik eğitimi anlayışının aksine günümüz matematik eğitiminde problemlerin 

sonucundan çok problem çözme sürecinde yapılanlar önemlidir.  Problem çözmeye algoritmik ve 

kural temelli yaklaşılmamalı, öğrencilere problem üzerinde uğraşmaları için fırsat tanınmalı ve yaratıcı 

olmaları için ortam düzenlenmelidir. Problem çözme, başlı başına konu değil bir süreç olarak 

algılanmalıdır (MEB, 2008). 

Araştırma sonucunda öğretmenlerin problemlerin çözümünde farklı stratejiler kullandıkları 

görülmüştür. Bu stratejiler arasında en sık kullanılanları; denklem kurma, sistematik liste yapma ve 

örüntü oluşturmadır. Problem çözme sınıf içi uygulamalarda üç şekilde ortaya çıkmaktadır. Bunlar; 

problem çözme için eğitim, problem çözme hakkında eğitim ve problem çözme yoluyla eğitimdir. 

Bunlardan problem çözme için eğitim, öğretimin daha sonra problem çözme durumlarına 

uygulanmasıdır. Problem çözme hakkında eğitim Polya’nın aşamalı modelini içerir. Problem çözme 

yardımıyla eğitim ise matematiği problem çözme bağlamında öğretmektir (Bay, 2000). Araştırma 

sonucunda öğretmenlerin problem çözmeyi bir amaç olarak değil bir araç olarak kullanmakta oldukları 

görülmüştür. Görüşme yapılan üç öğretmenden ikisi matematiksel kavramlar ve ilişkilerin problem 

çözme yardımıyla anlatılması gerektiğini düşünmektedir. Öğretmenler bunu öğrencilerin konuları 

anlamasını kolaylaştırdığı için seçtiği gibi aynı zamanda kendi ders anlatımlarını kolaylaştırdığı için 

de tercih etmektedirler. Aslında bu durum, öğretmenlerin öğrencilerine farklı stratejileri nasıl 

kullanmaları gerektiğini öğretmelerine engel olmaktadır. Çünkü öğretmenler için problem çözme 

sürecinin kendisinden çok sonucu önemlidir. Anlatılan konuların anlaşılmasının arka planında 

problem çözme etkinlikleri yatmaktadır.  

Değişik problemleri çözebilmek için farklı problem çözme stratejileri kullanma becerileri 

kazandırılmalıdır (MEB, 2008). Bu araştırmada öğretmenlerin problemleri çözerken farklı stratejiler 

kullanmalarına rağmen, denklem kurma stratejisini tek başına veya diğer stratejilerle birlikte daha 

yoğun olarak kullandıkları görülmüştür. Bunun nedeni olarak birkaç durum ön plana çıkmıştır. 

Bunlardan birincisi, formül ve denklemlerin problemin sonucuna hızlı bir şekilde ulaşmayı sağlıyor 

olmasıdır. Böylece öğretmenler derslerinde daha fazla soru çözebiliyorlar. İkinci olarak öğretmenlere 

göre öğrenciler problemleri hızlı bir şekilde çözmeye alışmalıdırlar. Çünkü SBS’de (Seviye Belirleme 

Sınavı) bir soruya yaklaşık olarak 1 dakika düşmektedir. Bu sınavdaki soruları zamanında ve doğru bir 

şekilde çözebilmek de denklem kurma stratejisi ile mümkün olabilir. Bu düşünce öğretmenleri bir 

çıkmazın içine sürüklemektedir, şöyle ki problemlerin çözümünde İlköğretim Matematik Dersi 

Öğretim Programı’nda tavsiye edilen farklı stratejileri kullanmak her ne kadar öğretme sürecini 

zenginleştirse de öğrencilerin yılsonunda girmeleri gereken SBS’de soruları hızlı bir şekilde 

çözmelerine direkt olarak etki etmemektedir. Bunun neticesi olarak öğretmenler problemleri hızlı bir 
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şekilde çözülmeye odaklanmakta ve problem çözme stratejilerini kullanmayı öğretmeye yönelmeleri 

yerine problemleri kısa zamanda çözmeye yönelmelerine neden olmaktadır. 

Matematik dersi öğretim programlarında yapılan değişikliklerle problem çözme süreci ve 

stratejilerinin matematik dersi için ne kadar önemli olduğuna vurgu yapılmıştır. Öğretmenlerin de bu 

değişen bakış açısını derslerine yansıtmaları beklenmektedir. Bunun için de matematik 

öğretmenlerinin problem çözme süreci, stratejileri hakkında nitelikli bir hizmet içi eğitim programına 

alınmaları gerekmektedir. Aksi takdirde Matematik Dersi Öğretim Programındaki problem çözme ile 

ilgili bu köklü değişim sınıflarda yankı bulmayacaktır 
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BÖLÜM 6 

 

İlköğretim Sınıf Öğretmenliği 
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ÖZET 

 

Çocukların hayatında oyun ve şarkıların yeri ve önemi büyüktür. Çocukların müzikle 

ilgilenmesi, müzik dinlemeyi sevmesi, müzik türlerini tanıması, bir müzik aleti çalması, şarkılar 

öğrenmesi ve söylemesi; kendini geliştirmesine ve daha iyi ifade edebilmesine, derslerinde daha 

başarılı olmasına, özgüveninin artmasına, arkadaşlarıyla, ailesiyle ve çevresiyle ilişkilerinde daha rahat 

olmasına, dolayısıyla yaşam kalitesini artırmasına, daha sakin, daha huzurlu, ruhsal ve bedensel açıdan 

daha sağlıklı bireyler olmalarına yardımcı olmaktadır. Özellikle okullarda, çocukların rahat 

öğrenebileceği ve seviyelerine uygun olan şarkıların seçilmesine özen gösterilmelidir. Şarkılarda 

kullanılan aralıkların belirlenmesi, şarkıların zorluk derecesini belirlemeye yardımcı olmaktadır. 

Aralıklar açısından bakıldığında, küçük aralıkların kullanıldığı şarkılar daha kolay, büyük aralıkların 

kullanıldığı şarkılar ise daha zor olarak değerlendirilmektedir. Bu çalışmanın amacı, örneklem olarak 

ele alınan “İlköğretim Müzik” (MEB, 2007) ders kitaplarındaki (4, 5, 6, 7 ve 8. sınıf) 100 okul 

şarkısında, aralıkların kullanım durumlarını belirlemektir. Çalışma, müzik eğitiminde bilgisayar 

yardımıyla istatistiksel analizler yapılan ilk çalışmalardan biri olması bakımından önem taşımaktadır. 

Aynı zamanda, “İlköğretim Müzik” ders kitaplarında (4, 5, 6, 7 ve 8. sınıf) yer alan şarkılarda, 

aralıkların kullanım durumlarının belirlenmesi konusunda yapılan ilk çalışma olması açısından da 
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önemlidir. Veriler, “İlköğretim Müzik” ders kitaplarında yer alan okul şarkılarından alınmıştır. 

Araştırma sonucunda, okul şarkılarındaki aralıkların kullanım durumları belirlenerek örneklerle 

açıklanmıştır. 

 

Anahtar kelimeler: İlköğretim müzik, Okul şarkıları, Aralıkların kullanımı, İstatistiksel 

analiz. 

 

ABSTRACT 

The place and the importance of the plays and songs is great. The interests of the cildren about 

music, listening  music, learning different types of music, larning and singing songs, playing an 

instrument helps to improve and express themslves,  become more successful in their lessons, increase 

self confidence, become more comfortable in relations with family and friends. So the quality of their 

lifes increases, they become more calm and peaceful, and they become healtier individuals mentally 

and phisically. Especially in schools, the songs which can be learned easily and songs wich are 

appropriate to the level of children should be choosen. Defining intervals in the songs, helps to define 

the level of hardness. The songs which small intervals used are evaluated as easy, and the ones which 

large intervals used are evaluated harder. The aim of this study, is defining the usage of intervals in 

100 songs which take place in “İlköğretim Müzik” books for 4, 5, 6, 7 ve 8. Classes (MEB, 2007). 

This study has an importance because it’s one of the pimary studies in music training which statistical 

analysis is implemented by the help of computer technology. At the same time, it’s important for being 

the first study which is done about defining the usage of the intervals  in 100 songs which take place in 

“İlköğretim Müzik” books for 4, 5, 6, 7 ve 8. Classes (MEB, 2007). The datas are taken from the 

school songs which take place in “İlköğretim Müzik” lesson books. As the result of this study, the 

usage of the intervals in school songs are defined and explained with the examples.  

Key Words: Primary school music, School songs, Musical intervals, Statistical analysis. 

 

1.GİRİŞ 

Müziğin ilköğretim çağı çocuğunun yaşamındaki vazgeçilemez yeri ve önemi nedeniyledir ki 

müzik; ilköğretimde hem sağlam bir eğitim temeli, hem anlamlı bir eğitim boyutu, hem kullanışlı bir 

eğitim aracı, hem etkili bir eğitim yöntemi, hem de önemli bir eğitim alanıdır (Arıcı, 2005, 178). Aynı 

zamanda müzik, çocukların yeteneklerini ve yaratıcılık gücünü geliştirip estetik bir düzeye 

ulaştırabileceği gibi, iyiyi, doğruyu, güzeli seçerek hayatını olumlu yönde etkileyecek ve 

kolaylaştıracak alışkanlıklar ve beceriler de kazandıracaktır. 
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Çocuklar, gelenek ve göreneklerimizin yani kültürümüzün, toplumumuzun devamını 

sağlayacak olan, geleceğin yetişkinleridir. Çocuklara insan, doğa, hayvan, aile, okul, vatan ve benzeri 

bir çok konu, oyunlar ve şarkılar yoluyla sevdirilebilir ve öğretilebilir.  

Bu nedenle, özellikle ilköğretim çağındaki çocuklara öğretilecek şarkıların seçiminde aynı 

zamanda kişilik gelişimine de yardımcı olacağı düşünülerek, dikkatli olmak gerekir. Seçilecek şarkılar, 

içerik ve müzikal açıdan, eğitimin amacına ve çocuk gelişimine uygun özellikte olmalıdır. Okullarda, 

çocukların rahat öğrenebileceği ve seviyelerine uygun olan şarkıların seçilmesine özen gösterilmelidir. 

Şarkılarda kullanılan aralıkların belirlenmesi, şarkıların zorluk derecesini belirlemeye yardımcı 

olmaktadır. Aralıklar açısından bakıldığında, küçük aralıkların kullanıldığı şarkılar daha kolay, büyük 

aralıkların kullanıldığı şarkılar ise daha zor olarak değerlendirilmektedir. 

Bu çalışmanın amacı, örneklem olarak ele alınan “İlköğretim Müzik” (MEB, 2007) ders 

kitaplarındaki (4, 5, 6, 7 ve 8. sınıf) 100 okul şarkısında, aralıkların kullanım durumlarını 

belirlemektir. Çalışma, müzik eğitiminde bilgisayar yardımıyla istatistiksel analizler yapılan ilk 

çalışmalardan biri olması bakımından önem taşımaktadır. Aynı zamanda, “İlköğretim Müzik” ders 

kitaplarında (4, 5, 6, 7 ve 8. sınıf) yer alan şarkılarda, aralıkların kullanım durumlarının belirlenmesi 

konusunda yapılan ilk çalışma olması açısından da önemlidir. 

 

2. YÖNTEM 

2.1. Araştırma Modeli 

Bu araştırmada “genel tarama modeli” kullanılmıştır. Tarama modellerinde önemli olan, 

varolanı değiştirmeye kalkmadan gözleyebilmektir, mevcut durumlar ve şartlar aynen ortaya konmaya 

çalışılır. Genel tarama modelleri, çok sayıda elemandan oluşan bir evrende, evren hakkında genel bir 

yargıya varmak amacı ile, evrenin tümü ya da ondan alınacak bir grup, örnek ya da örneklem üzerinde 

yapılan tarama düzenlemeleridir. (İslamoğlu, 2003, 77; Kaptan, 1998, 59; Karasar, 2005, 77, 79, 81, 

82; Karasar, 2005, 34).  

 

2.2. Verilerin Toplanması ve Çözümlenmesi 

Araştırmanın örneklemini oluşturan, İlköğretim okullarında okutulan “İlköğretim Müzik” ders 

kitaplarında yer alan 100 okul şarkısı, aralıkların kullanım durumlarının belirlenebilmesi amacıyla 

bilgisayar ortamında notaya alınmış; notalar, üzerinde analiz yapılabilmesi için sayısal verilere 

dönüştürülmüştür. Yapılan çalışmada 10.713 notadan oluşan büyük bir veri tabanı elde edilmiştir. 
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Daha sonra bu veri tabanları üzerinde Prof. Dr. M. Cihat CAN tarafından hazırlanan “Alpharabius3” 

yazılımı kullanılarak istatistiksel analizler yapılmıştır.  

 

3. BULGULAR VE YORUM 

Çalışmanın analiz aşamasının ilk bölümünde, İlköğretim okullarında okutulan “İlköğretim 

Müzik” ders kitaplarında yer alan 100 okul şarkısı, pest ve tiz bölgeye doğru kullanılan aralıklar 

bakımından incelenmiştir. Aralıkların kullanım sıklıkları belirlenerek örneklerle açıklanmıştır.  

 

Ses alanında aşırı pest veya tiz bölgelere doğru gidildikçe ve geniş aralıklar kullanıldıkça bazı 

sorunlar ortaya çıkar. Enstrümanların çoğunda birbirine yakın seslerden oluşan ezgileri çalmak büyük 

atlamalardan oluşan bir ezgiyi çalmaktan daha kolaydır (Hippel 2000, 316). Okul şarkıları için 

düşünüldüğünde, bir şarkı içinde kullanılan aralıklar, o şarkının zorluk derecesini belirlemeye 

yardımcı olmaktadır. Aralıklar açısından, dar aralıkların kullanıldığı şarkılar daha kolay, geniş 

aralıkların kullanıldığı şarkılar ise daha zor olarak değerlendirilmektedir. Bu nedenle çalışmanın ikinci 

bölümünde, sınıflarla şarkıların zorlukları arasında bir orantı olup olmadığını belirleyebilmek 

amacıyla, her sınıfın (4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar) ders kitabında mevcut olan şarkılar, aralıklar yönünden 

ayrı ayrı ele alınmıştır.  

3.1.“İlköğretim Müzik” ders kitaplarında yer alan 100 okul şarkısının pest ve tiz bölgeye 

doğru kullanılan aralıklar bakımından incelenmesi 

Okul şarkılarında pest ve tiz bölgeye doğru kullanılan aralıklar aşağıdaki grafikte 

görülmektedir. Sıfır noktası, aynı sesin tekrarlanması anlamına gelen unison aralığını, sıfır noktasının 

sağında kalan kısım tiz bölgeye doğru kullanılan aralıkları, solunda kalan kısım ise pest bölgeye doğru 

kullanılan aralıkları göstermektedir.   

 

Grafik 1. Okul Şarkılarında Kullanılan Aralıklar 

                                                      
3 Alpharabius, SQL, AWK ve Csound teknolojilerine dayalı bir müzikal analiz uygulamasıdır.  M. Cihat Can tarafından C++ dilinde yazılmış 

olan Alpharabius'la güvenilir, hızlı ve kolay bir biçimde analiz kodları yazılabilir. SQL sayesinde büyük veri tabanlarında kısa sürede 

ayrıntılı aramalar gerçekleştirilebilir. AWK'ın yalınlığı ve sadeliği kodlamaya büyük kolaylık getirir. Sesle ilgili işlemleri ise bir 

sentezleme klasiği olan CSound üstlenmiştir. Alpharabius  MusicXML dosyalarını toplu olarak açıp kısa sürede büyük veri tabanları 

hazırlayabilir (Can, 2005). 

 Alpharabius yazılımı, bir çok doktora ve yüksek lisans tezinde, bildiri ve makalelerde kullanılmıştır/kullanılmaktadır. Örneğin; 

“Nihavent Ezgilerin İstatistiksel Metodlara Dayalı Olarak Kemana Uygunluğunun Belirlenmesi” (Erol, 2007), “Türk ve Batı Çocuk 

Şarkılarının Karşılaştırmalı Analizi” (Göher, 2006), “Zeybeklerin SQL Sorgulama Dili İle Analizi” (Müezzinoğlu, 2004). 
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 Okul şarkıları içinde en sık kullanılan aralığın unison aralığı olduğu grafikte açıkça 

görülmektedir.  Unison aralığı 100 şarkı içinde 2511 kez kullanılmıştır. İkinci sırada pest yöne doğru 

1904 kez kullanılan B2’li aralığı gelmektedir. Üçüncü sırada ise 1628 kez kullanılan tiz yöne doğru 

B2’li aralığı kullanılmaktadır. Tabloya ilk bakışta unison aralığının, tiz ve pest yöne doğru B2’li 

aralığının yoğun bir şekilde kullanılmış olduğu göze çarpmaktadır. Pest yöne doğru K3’lü, K2’li ve tiz 

yöne doğru K2’li aralıklarının hemen hemen aynı sıklıkta kullanıldığı görülmektedir. Daha az 

kullanılan aralıklar ise tiz yöne doğru K3’lü, her iki yöne doğru kullanılan B3’lüler, T4’lü ve 

T5’lilerdir.  

Analizden elde edilen sonuçlara göre, dar aralıklar geniş aralıklara göre daha fazla 

kullanılmıştır. Okul şarkılarında, ezgi içinde geniş aralıklardan çok, yakın hareketlerin yapılması, 

ezgilerin ses alanlarının orta bölgelerinin daha fazla kullanılması sonucunu ortaya çıkarmaktadır (Erol, 

2007, 4). Aralıklarla ilgili farklı veri tabanları üzerinde yapılan benzer çalışmalarda4 da dar aralıkların 

geniş aralıklara göre daha fazla kullanılması sonuçlarına rastlanmaktadır.   

Okul şarkılarında aralıkların dar ve geniş olarak kullanımı, aşağıda birer örnekle gösterilmiştir. 

Şekil 1’de İlköğretim 7. sınıf Müzik ders kitabındaki “Kırlara Doğru” adlı şarkının ilk dizeği 

görülmektedir. Şarkıda, sesler arasında atlamalar sıklıkla kullanılmıştır. Aynı zamanda geniş 

aralıkların da kullanıldığı göze çarpmaktadır.  

 
                                                      
4 “İlköğretim Müzik Ders Kitaplarındaki Şarkıların Ses Alanı Açısından İlköğretim Öğrencilerine Uygunluğunun Belirlenmesi” (Düzbastılar 

Erol, 2009), “Nihavent Ezgilerin İstatistiksel Metodlara Dayalı Olarak Kemana Uygunluğunun Belirlenmesi” (Erol, 2007), “Türk ve Batı 

Çocuk Şarkılarının Karşılaştırmalı Analizi” (Göher, 2006) bu çalışmalara örnek olarak verilebilir. 
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Şekil 1. Geniş Aralıklar Kullanılan Bir Okul Şarkısı 

 

 Şekil 2’de ise dar aralıkların kullanıldığı İlköğretim 8. sınıf Müzik ders kitabındaki “Kuşlar” 

adlı şarkının ilk dizeği görülmektedir. Şarkıda sesler birbirine oldukça yakın kullanılmıştır.  

 

Şekil 2. Dar Aralıklar Kullanılan Bir Okul Şarkısı 

 

Ses alanında aşırı pest veya tiz bölgelere doğru gidildikçe ve geniş aralıklar kullanıldıkça bazı 

sorunlar ortaya çıkar. Enstrümanların çoğunda birbirine yakın seslerden oluşan ezgileri çalmak, büyük 

atlamalardan oluşan bir ezgiyi çalmaktan daha kolaydır. Geniş aralıklar kullanılan bir ezgide ses 

genişliği artar ve daha uç bölgelerdeki notalar kullanılır. Uçlardaki perdeler kolay çalınabilse bile bu 

perdelerin algılanmasındaki kesinlik, azalma eğilimi gösterir (Hippel, 2000: 316). Sebep her ne olursa 

olsun melodilerde, ses alanında uç bölgelerin daha seyrek, dar aralıkların daha sık kullanılma eğilimi 

görülür (von Hippel 2000: 317). Notalar çoğunlukla dar aralıkların daha fazla kullanılmasıyla normal 

dağılım göstererek ses alanının merkezinde kümelenir. Aşağıda normal dağılım gösteren örnek bir 

ezgi grafiği görülmektedir.  

Grafik 2. Normal Dağılım Gösteren Bir Ezgi 
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Grafikte, ezginin ses alanına bakıldığında orta bölgedeki notaların kullanım sıklığı fazla 

olduğu görülmektedir. Uç bölgelere gidildikçe kullanım sıklığı azalmaktadır (Erol, 2007, 5). 

 

Tablo 1. Okul Şarkılarında Kullanılan Aralıklar 

Sıra No Aralıklar KS % 

1 unison 26,34 

2 -B2 19,97 

3 B2 17,08 

4 -K2 8,49 

5 K2 7,63 

6 -K3 6,07 

7 -B3 3,22 

8 K3 2,85 

9 T4 2,48 

10 B3 2,24 

11 -T4 1,30 

12 T5 1,22 

13 -T5 0,52 

14 K6 0,10 

15 B6 0,10 

16 K7 0,09 

17 A4-E5 0,06 

18 oktav 0,05 

19 B7 0,04 
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20 -K6 0,04 

21 -oktav 0,03 

22 -K7 0,03 

23 -A4-E5 0,02 

Toplam  100 

Şarkılarda, pest ve tiz olmak üzere her iki yöne kullanılan bütün aralıklar, bir oktavı 

geçmemektedir. En geniş aralık oktav aralığıdır. Tablo 1’de, “İlköğretim Müzik” ders kitaplarında yer 

alan 100 okul şarkısında kullanılan aralıklar ve kullanım sıklıkları verilmiştir. 

Tabloda, pest yöne doğru olan aralık kullanımları (-) olarak gösterilmektedir. Örneğin B2’li 

aralığı tize doğru bir gidişi gösterirken -B2’li aralığı pest bölgeye doğru bir gidişi göstermektedir.  

Çocuk şarkıları içinde unison aralığı, %26.34 kullanım sıklığı oranı ile en fazla kullanılan 

aralıktır. Pest yöne doğru kullanılan B2’li aralığının oranı %19.97, tiz ymne doğru kullanılan B2’li 

aralığının oranı ise %17.08’dir. 100 çocuk şarkısı içinde kullanılan tüm aralıkların %63.39’u sadece 

unison ve B2’li aralıklarından oluşmaktadır. Buna K2’liler de eklenince oran %79.50 olmaktadır. Bu 

oran, dar aralıkların geniş aralıklara göre daha fazla kullanıldığını bir kez daha vurgulamaktadır.  

T5’lilerden daha geniş aralıkların kullanım oranının oldukça düşüktür. En az kullanılan 

aralıklar arasında pest yöne doğru A4-E5, K7, oktav ve K6’lı aralıkları yer almaktadır. 100 çocuk 

şarkısında B6’lı ve B7’li aralıklarının (düşük orada olsa da) tiz yöne doğru kullanımına rastlanırken, 

pest yöne doğru hiç kullanılmaması da dikkat çekmektedir.  

Aralıkların çoğunda, aynı aralığın pest yöne doğru kullanımı tiz yöne doğru kullanımından 

daha ön sırada gelmektedir. Örneğin, pest yöne doğru olan -B2’li aralığı, tiz yöne doğru olan B2’li 

aralığından daha fazla kullanılmıştır. Aynı şekilde yine pest yöne doğru olan -K2, -K3, -B3’lü gibi 

aralıkların tiz yöne doğru olan K2, K3 ve B3’lü aralıklarından daha fazla kullanıldığı görülmektedir.  

 

3.2. 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıf ders kitaplarındaki şarkıların pest ve tiz bölgeye doğru kullanılan 

aralıklar bakımından incelenmesi 

Bu bölümde, sınıflarla şarkıların zorlukları arasında bir orantı olup olmadığını belirleyebilmek 

amacıyla, her sınıfın (4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar) ders kitabında mevcut olan şarkılar, aralıklar yönünden 

ayrı ayrı ele alınmıştır.  
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Her sınıf için ayrı ayrı analiz edilen şarkılardan elde edilen sonuçlar aşağıdaki tablolarda 

gösterilmiştir. Tablolarda ilgili sınıfa ait Müzik ders kitabındaki şarkılarda kullanılan aralıklar ve 

aralıkların kullanım sıklığı yüzdeleri yer almaktadır. Her tablonun yanında o sınıfta öğretilecek olan 

şarkılarda kullanılan aralıklarla ilgili açıklamalar bulunmaktadır.  

Tablo 2. Dördüncü Sınıf Şarkılarında Kullanılan Aralıklar 

Sıra No Aralıklar KS % 

1 0 24,40 

2 -B2 20,79 

3 B2 18,63 

4 K2 8,24 

5 -K2 7,35 

6 -K3 5,77 

7 -B3 3,80 

8 B3 2,85 

9 T4 2,53 

10 K3 2,15 

11 -T4 1,39 

12 T5 0,70 

13 -T5 0,51 

14 B6 0,44 

15 K7 0,19 

16 K6 0,19 

17 oktav 0,06 

Toplam  100 

 

Tablo 2’de, dördüncü 

sınıf Müzik ders kitabında 

bulunan şarkılar içinde dar 

aralıkların sık kullanıldığı 

görülmektedir. Çoğunlukla 

dar aralıkların kullanılmasına 

rağmen, K6’lı, B6’lı, K7’li ve 

hatta 100 şarkı içinde en geniş 

aralık olan oktav aralığın da 

dördüncü sınıf şarkıları içinde 

kullanıldığı görülmektedir.  
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Tablo 3. Beşinci Sınıf Şarkılarında Kullanılan Aralıklar 

Sıra No Aralıklar KS % 

1 0 33,02 

2 -B2 16,94 

3 B2 15,70 

4 -K3 8,11 

5 -K2 7,83 

6 K2 7,16 

7 -B3 2,89 

8 K3 2,80 

9 T4 2,37 

10 T5 1,19 

11 B3 1,04 

12 -T4 0,81 

13 oktav 0,05 

14 B6 0,05 

15 -T5 0,05 

Toplam  100 

 

Tablo 4. Altıncı Sınıf Şarkılarında Kullanılan Aralıklar 

Sıra No Aralıklar KS % 

1 0 22,59 

2 -B2 21,47 

Beşinci sınıf Müzik ders 

kitabındaki şarkılarda da 

küçük aralıklar çoğunluktadır. 

Dördüncü sınıfta kullanılan 

K7’li aralığı beşinci sınıf 

şarkılarında kullanılmamıştır. 

B6’lı ve 100 şarkı içinde en 

geniş aralık olan oktav 

aralıklarının kullanıldığı 

Tablo 3’te görülmektedir.  
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3 B2 17,54 

4 -K2 9,67 

5 K2 7,67 

6 -K3 4,99 

7 -B3 3,32 

8 K3 3,26 

9 B3 3,12 

10 T4 2,37 

11 T5 1,33 

12 -T4 1,33 

13 -T5 0,58 

14 A4-E5 0,17 

15 B6 0,14 

16 B7 0,12 

17 K6 0,09 

18 -oktav 0,09 

19 K7 0,06 

20 -K6 0,06 

21 -A4-E5 0,06 

Toplam  100 

 

  

Tablo 4’te görülen altıncı 

sınıf Müzik ders 

kitaplarındaki şarkılarda 

kullanılan aralıklar içinde 

diğer sınıflarda olduğu gibi 

küçük aralıklar çoğunluktadır. 

6’lı ve 7’li aralıklarla birlikte 

oktav aralığı, altıncı sınıf 

şarkılarında da kullanılmıştır. 

Pest yönde K7’li  ve oktav 

aralığı dışında 100 şarkıda 

kullanılan tüm aralıklar altıncı 

sınıf şarkılarında mevcuttur.  
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Tablo 5. Yedinci Sınıf Şarkılarında Kullanılan Aralıklar 

Sıra No Aralıklar KS % 

1 0 29,22 

2 -B2 20,37 

3 B2 16,06 

4 -K2 8,77 

5 K2 7,51 

6 -K3 4,68 

7 K3 3,27 

8 -B3 2,75 

9 T4 1,93 

10 B3 1,49 

11 -T4 1,41 

12 T5 1,26 

13 -T5 0,89 

14 K6 0,15 

15 B6 0,15 

16 oktav 0,07 

Toplam  100 

 

 

 

  

7’li aralıklar, dördüncü ve 

altıncı sınıflarlardaki 

şarkılarda kullanılmasına 

rağmen, yedinci sınıf Müzik 

ders kitaplarındaki şarkılar 

içinde kullanılmamıştır. K6’lı, 

B6’lı ve oktav aralıkları geniş 

olarak kullanılan 

aralıklardandır. Yedinci sınıf 

şarkılarında da dar aralıklar 

sık kullanılmıştır.  
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Tablo 6. Sekizinci Sınıf Şarkılarında Kullanılan Aralıklar 

Sıra No Aralıklar KS % 

1 0 23,90 

2 -B2 20,17 

3 B2 16,09 

4 -K3 8,22 

5 K2 8,15 

6 -K2 7,67 

7 -B3 3,11 

8 K3 2,83 

9 T4 2,62 

10 B3 2,42 

11 T5 1,59 

12 -T4 1,52 

13 -T5 0,62 

14 K6 0,35 

15 K7 0,28 

16 -K7 0,21 

17 oktav 0,14 

18 -K6 0,14 

Toplam  100 

 

 

  

Tablo 6’da görüşen 

sekizinci sınıf Müzik ders 

kitabında bulunan şarkılar 

içinde kullanılan aralıklardan 

en sık kullanılanları yine dar 

olan arlıklardır. Daha küçük 

sınıflarda kullanılan B6’lı ve 

B7’li aralıklarının sekizinci 

sınıf şarkılarında 

kullanılmadığı görülmektedir. 

Kullanılan en geniş aralık 

oktav aralığıdır.  
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4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

4.1. Sonuçlar 

“İlköğretim Müzik” ders kitaplarında yer alan 100 okul şarkısında, 10.713 notadan oluşan veri 

tabanı üzerinde yapılan istatistiksel analiz sonuçlarına göre, hem pest hem tiz yöne doğru olan bütün 

aralıklar bir oktav içindedir. Bir oktavdan daha geniş aralık kullanılmamıştır.  

Unison aralığı %26,34 kullanım oranı ile en sık kullanılan aralıktır. Unison aralığını, pest ve tiz 

yönlere doğru kullanılan B2’li ve K2’li aralıkları takip etmektedir.  

Sadece unison aralığı, pest ve tiz yöne doğru kullanılan büyük ve küçük ikili aralıklarının okul 

şarkıları içindeki kullanım sıklığı oranı %79.50’dir. Bu oran, farklı araştırmalarda da rastlanan dar 

aralıkların geniş aralıklara göre daha sık kullanılması konusunu desteklemektedir.  

Sonuçlara genel olarak bakıldığında aralıklar genişledikçe kullanım sıklığı azalmaktadır. Beşli 

aralıklardan daha geniş olan aralıkların kullanım sıklığı oldukça düşüktür. En az kullanılan aralıklar, 

pest yöne doğru A4-E5, K7, oktav ve K6’lı aralıklarıdır.  

-B2 ve B2’li aralıklarında olduğu gibi aralıkların çoğunda, aynı aralığın pest yöne doğru 

kullanımının tiz yöne doğru kullanımından daha fazla olduğu görülmektedir. 

Sınıflarla şarkıların zorlukları arasında bir orantı olup olmadığını belirleyebilmek amacıyla, her 

sınıfın (4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar) ders kitabında mevcut olan şarkılardaki aralıkların analiz sonuçlarına 

bakıldığında ve pest ve tiz yöne doğru kullanılan T5’li aralığından daha büyük aralıkları göz önüne 

alındığında: 

- Dördüncü sınıf şarkılarında K6’lı, B6’lı, K7’li ve oktav aralıklarının, 

- Beşinci sınıfta B6’lı ve oktav aralıklarının, 

- Altıncı sınıfta K6’lı, B6’lı, K7’li, B7’li ve oktav aralıklarının, 

- Yedinci sınıfta K6’lı, B6’lı ve oktav aralıklarının, 

- Sekizinci sınıfta K6’lı, K7’li ve oktav aralıklarının kullanılmıştır.  

Sonuçlardan sınıflarla şarkıların zorlukları arasında bir orantı olmadığı görülmektedir. Küçük 

sınıflarda daha dar aralıkların büyük sınıflarda ise daha geniş aralıkların kullanılmadığı, sınıflar 

büyüdükçe aralıkların genişliğinin artmadığı dikkat çekmektedir.  

4.2. Öneriler 

Bir şarkı içinde kullanılan aralıklar o şarkının zorluk derecesi belirlemeye yardımcı olmaktadır. 

Aralıklarla ilgili analizler yapılan bu ve benzer araştırmaların, zorluk belirlemek amacıyla, çalışılması 
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düşünülen ya da çalışılmakta olan şarkılar, etüdler eserler vb. parçalar için kullanılabileceği 

düşünülmektedir.  

Küçük sınıflarda dar aralıkların kullanılması ve sınıflar büyüdükçe de aralıkların genişlemesi yani 

daha geniş aralıkların kullanılmasının, öğretmenler ve öğrenciler için (söyleme ya da bir çalgı ile 

seslendirme açısından) öğretme ve öğrenme kolaylığı sağlayacağı düşünülmektedir.   

“İlköğretim Müzik” ders kitaplarında yer alan 100 okul şarkısında kullanılan aralıkların 

belirlenmesinin, eğitimci, araştırmacı, besteci, öğretmen ve öğrencilere yeni bakış açısı kazandıracağı 

ve önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir. 

Bilgisayar teknolojisi yardımıyla yapılacak bu gibi çalışmaların desteklenerek çoğaltılması 

gerektiği düşünülmektedir. 

Bilgisayar teknolojisi kullanımının yaygınlaşmasıyla daha önce cesaret edilemeyen çalışmalar 

daha kısa zamanda, daha doğru sonuçlar elde edilerek yapılabilir. 
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ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, sınıf öğretmenlerinin ses temelli cümle yöntemiyle ilk okuma yazma 

öğretiminde karşılaştıkları sorunları belirlemektir. Çalışmada tarama modeli kullanılmıştır.  Veriler, 

araştırmacı tarafından geliştirilen “İlk Okuma Yazma Öğretiminde Karşılaşılan Problemler Ölçeği” ile 

elde edilmiştir.  İki bölümden oluşan anketin birinci bölümünde çalışmaya katılan öğretmenlerin 

demografik bilgileri ile ilgili sorular, ikinci bölümünde ise öğretmenlerin ses temelli cümle yöntemine 

ilişkin görüşlerini ortaya koymayı amaçlayan 5’li likert tipinde sorular yer almaktadır. Verilerin 

istatistiksel analizinde SPSS paket programından yararlanılmış,  yüzde (%) ve frekans (f) teknikleri 

kullanılmıştır. Çalışma sonucunda öğretmenlerin ilk okuma yazma öğretimi sürecinde; meslekî 

gelişimlerinden kaynaklanan, müfredat programından kaynaklanan çalıştıkları okulların fizikî 

şartlarından kaynaklanan ve eğitimin paydaşlarından kaynaklanan (öğrencilerden, velilerden, okul 

idaresinden, öğretmenden) problemlerle karşılaştıkları saptanmıştır. 

Anahtar Sözcükler: İlk okuma ve yazma, ses temelli cümle yöntemi. 

 

ABSTRACT 

The objective of this survey is to determine the problems encountered by teachers during first 

literacy education with voice based sentence method. Scanning model has been used in the survey. 

The data were obtained by the “Scale of Problems Encountered during the First Literacy” that is 

developed by researchers. In the first part of the questionnaire which is composed of two parts; there 

are questions about demographic informations of teachers participated in the survey and in the second 

part there are five point likert style questions aims to reveal the teachers’ opinions about voice based 
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sentence method. For the statistical analysis of the data benefit from SPSS package program has been 

recieved and percentage (%) and frequency (f) technics have been used. At the end of the survey it has 

been determined that; during the process of first literacy the teachers encounters the problems caused 

from their professional development, curriculum, physical conditions of the schools they work in and 

stakeholders of the education (from students, parents, school administration, teachers).  

Keywords: First literacy, voice based sentence method. 

 

1. GİRİŞ 

Çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmış bir millet olabilmenin en önemli şartlarından birisi 

istenilen bilgi ve becerilerle donatılmış, yetişmiş insan gücüne sahip olmaktır. Bu vasıflara sahip 

insanı yetiştirebilmek, eğitim programlarının birbirini tamamlayıcı ve takip edici bir zincir gibi 

hazırlanarak uygulanmasıyla mümkün olabilir. Bu faaliyetlerin temelinde ise ilk okuma-yazma 

becerisinin kazandırılması yer alır. 

İnsanların kazanması gereken becerilerin başında gelen okur-yazarlık, ülkelerin kalkınmışlık 

düzeylerinin de bir göstergesidir. Çünkü okur-yazarlık, hem bireyin hem de içinde bulunduğu 

toplumun yaşamında sosyal, kültürel ve ekonomik bakımından büyük önem taşımaktadır. Okuma-

yazma kavramı, sadece adını soyadını yazma ve imza atma eylemlerinden oluşmaz, bu kavram aynı 

zamanda bireyin sosyal, ekonomik, kültürel ve yurttaşlık rollerine hazırlanmasının bir yoludur. Bireyin 

özgürleşmesini sağlayacak araçlardan biri olan okuma-yazma kavramına günümüzde yeni tutumlar, 

yeni alışkanlıklar ve yenidünya görüşüne sahip olma da eklenmiştir (Güneş, 2000). 

Dil öğrenmenin ve etkili bir şekilde kullanmanın nihaî amaçlarından biri bağımsız okuma ve 

yazma becerilerini etkin bir şekilde iletişim için kullanmaktır (Akyol, 2003: 53). Günümüzde dil 

öğrenmenin en etkili yolu olan okuma-yazma öğretimi herkesin kazanmak zorunda olduğu bir beceri 

haline gelmiştir. İnsanların öğrenme ihtiyaçları, yeni şartlara uyma zorunluluğu, hayatın sürekli 

gelişme ve değişme halinde bulunması, fertlerin toplumdaki statü ve etkinliklerini artırma çabaları, boş 

zamanlarını en iyi şekilde değerlendirme gayretleri de okuma yazma öğretimi için gösterilen çabaları 

artırmıştır (Kılıç, 1996:32). 

Çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmış bir millet olabilmenin en önemli şartlarından birisi 

istenilen bilgi ve becerilerle donatılmış, yetişmiş insan gücüne sahip olmaktır. Bu vasıflara sahip 

insanı yetiştirebilmek, eğitim programlarının birbirini tamamlayıcı ve takip edici bir zincir gibi 

hazırlanarak uygulanmasıyla mümkün olabilir. Bu faaliyetlerin temelinde ise ilk okuma-yazma 

becerisinin kazandırılması yer alır. 

Tüm etkinliklerin temeli olan ilk okuma ve yazmanın öğretilmesi aşamasında temel adımlar ne 

kadar sağlam atılırsa, bu becerilerin daha sonraki yıllarda kullanımı da o denli kolay ve anlamlı 
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olmaktadır. Okuma yazma çalışmalarında kazandırılacak alışkanlık ve becerilerin veriliş şekli, bireyin 

başarısını ya da başarısızlığını önemli şekilde etkiler. İlk okuma-yazmada amaç sadece okuma yazma 

öğretmek değil, aynı zamanda çağdaş yöntem ve tekniklere uygun bir okuma yazma becerisi 

kazandırmaktır. Çünkü temel düzeydeki okur-yazarlık, verilen sesleri seslendirmekten öteye 

gidememektedir.  

İlk okuma-yazma öğretiminin genel amacı, çocuğa hayatı boyunca kullanacağı okuma-

yazmanın temel becerilerini kazandırmaktır. İlk okuma-yazma öğretiminin amacı çocuğa her ne 

şekilde olursa olsun bir okuma-yazma becerisi kazandırmak değil, çağdaş yöntem ve tekniklere uygun 

bir okuma-yazma becerisi kazandırmaktır. Çocuğa kazandırılacak niteliksiz bir okuma-yazma becerisi, 

gelecekte onun başarısını değil, başarısızlığını hazırlayan bir etken olacaktır. Bu yüzden mekanik 

okumayı değil, okuduğunu anlamayı da öğretmek gerekir. Bu husus tüm ilk okuma yazma 

faaliyetlerinde göz önünde olmalıdır (MEB, 1998: 41). 

Günümüzde ilk okuma yazma öğretiminin öğrencilere okuma ve yazma becerilerini 

kazandırmaktan daha geniş bir içeriği bulunmaktadır. Bu süreçte sadece okuma ve yazma becerilerinin 

kazandırılması değil aynı zamanda Türkçeyi doğru, etkili ve güzel kullanma, iletişim kurma, problem 

çözme, karar verme gibi temel becerilerin de geliştirilmesi amaçlanmaktadır. İlk okuma yazma 

öğretimi, öğrencilerin zihinsel, duygusal ve sosyal becerilerinde önemli değişimlere neden olmaktadır. 

Bu değişimler öğrencinin hayat boyu kullanacağı anlama, sıralama, sorgulama, ilişki kurma, tahmin 

etme gibi zihinsel becerileri de geliştirmektedir (MEB, 2005: 225). 

Milli Eğitim Bakanlığı Türkçe Öğretim Programı’nda (MEB, 2005) okuma, “zihnin gelişimine 

en büyük katkıyı sağlayan bir öğrenme alanı,” “görme, algılama, seslendirme, anlama, beyinde 

yapılandırma gibi göz, ses ve beynin çeşitli işlevlerinden oluşan karmaşık bir süreç” olarak 

tanımlanmaktadır. Yazma ise; “beyinde yapılandırılmış bilgilerin yazıya dökülmesi işlemi” olarak 

tanımlanmıştır. 

Okuma, günümüz dünyasında öğrenmenin en etkin aracıdır. Modern toplumsal hayatın 

gelişmesiyle, okuryazar olmanın önemi artmış, okuryazarlık oranları çağdaş gelişmenin bir ölçüsü 

olarak görülmeye başlanmıştır.  Okuma ve yazma insanın kültürleşme sürecine girmesinde ilk 

basamaktır. Bu sebeple okuma ve yazma öğretimi oldukça önemlidir ve nitelikli sınıf öğretmenleri 

tarafından gerçekleştirilmelidir. Çünkü insan, bildiklerinin büyük bir bölümünü okuma yoluyla 

edinmektedir. Okuma, bilgi edinmede şimdiye değin aşılamamış bir araç olma niteliğini korumaktadır.  

1948 İlkokul Programı’ndan itibaren ilk okuma ve yazma öğretiminde tek yöntem olarak 

cümle çözümleme tekniğine yer verildiğini görmekteyiz. Fakat 2005–2006 eğitim ve öğretim yılı 

itibarıyla ilk okuma ve yazma öğretiminde tüm ilköğretim okullarında ses temelli cümle tekniği 

uygulanmaya başlanmıştır. Tekniğin gerekçesi; hızla gelişen ve değişen teknoloji ve bilime bağlı 

olarak hızlı bilgi alışverişiyle birlikte öğrencilere daha kısa sürede ve daha etkili okuma ve yazma 
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davranışı kazandırılabilmesidir. Bu yöntem zaman içerisinde savunulan gerekçelerini ortaya 

koyacaktır.  

İlk okuma ve yazma öğretimi çocuğun birinci sınıftan itibaren edineceği öğrenme 

yaşantılarının temelini oluşturmaktadır. Bu yaşantılar ne kadar büyük bir hassasiyetle kazandırılırsa 

çocuklar hayat boyu o kadar başarılı olur. Çünkü çocuk okuma ile en büyük bilgi edinme yolunu, 

yazma ile de anlatım yolunu kazanacaktır. İlk okuma yazma öğretiminin genel amacı, çocuğa yasamı 

boyunca kullanacağı okuma yazma temel becerilerini kazandırmaktır.  

1.1. Önem 

İlk okuma-yazma tüm eğitim sisteminin temelini oluşturmaktadır. İlköğretim öğrencilerinin 

başarıları, birinci sınıfta yürütülen ilk okuma-yazma öğretiminin başarısına bağlıdır. Birinci sınıfta 

amaçlarına yeterince ulaşmadan yürütülen ilk okuma-yazmanın olumsuz etkileri ileriki sınıflara kadar 

sürüp gitmektedir. Sağlıklı bir ilk okuma-yazma eğitimi almadan diğer derslerde başarılı olmak 

mümkün değildir. 

Bu araştırmanın önemi, bu kadar hayatî bir önemi olan ilk okuma-yazma öğretiminde 

öğretmenlerin yaşadıkları zorlukların ortaya konulması ve problemlerin çözümüyle ilgili geliştirilecek 

önerilerin ilgililere ve yetkililere sunulmasıdır. 

1.2. Amaç 

Çalışmadaki temel amaç, sınıf öğretmenlerinin ses temelli cümle yöntemi ile ilk okuma ve 

yazma ilköğretiminde karşılaştıkları problemlerin belirlenmesi ve bu problemlerin giderilmesine 

yönelik olarak çözüm önerilerinin geliştirilmesidir.  Bu akaç çerçevesinde aşağıdaki sorulara cevaplar 

aranmıştır:  

• İlk okuma yazma öğretiminde öğretmenlerin meslekî gelişimleriyle ilgili karşılaşılan 

problemlerin dağılımı nasıldır? 

• İlk okuma yazma öğretiminde öğretim programından kaynaklanan problemler problemlerin 

dağılımı nasıldır? 

• İlk okuma yazma öğretiminde fizikî şartlardan kaynaklanan problemler problemlerin dağılımı 

nasıldır? 

• İlk okuma yazma öğretiminde eğitimin paydaşlarından “öğrencilerden, velilerden, okul 

idaresinden, öğretmenlerden “kaynaklanan problemlerin dağılımı nasıldır? 

• Öğretmenlere seçme şansı verilirse ilk okuma ve yazma öğretiminde hangi tekniği kullanmak 

istemektedirler? 

• Öğretmenlere seçme şansı verilirse yazı öğretiminde hangi yazı tekniğini kullanmak 

istemektedirler? 
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2. YÖNTEM 

Bu araştırmanın yürütülmesinde tarama modeli kullanılmıştır. Tarama modeli, geçmişte ya da 

halen var olan bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımıdır. Tarama 

modelinde, çok sayıda elemandan oluşan bir evrende, evren hakkında genel bir yargıya varmak için 

evrenin tümü ya da ondan alınacak bir grup örnek ya da örneklem üzerinde tarama yapılmaktadır 

(Karasar, 2002: 77–79).  

2.1. Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini 2009–2010 öğretim yılında Kırşehir ilinde görev yapan sınıf 

öğretmenleri; örneklemini Kırşehir Merkez İlçesinde görevli sınıf öğretmenleri oluşturmuştur. Kırşehir 

merkez ilçesinde toplam 295 sınıf öğretmeni görev yapmaktadır. Bu öğretmenlerin tamamına anket 

ulaştırılmıştır. Ancak gönüllü öğretmenlere doldurtulduğundan 183 anketin geri dönüşü 

sağlanabilmiştir. Eksik ve yanlış doldurulan 69 anket iptal edilmiştir. Böylece örneklem grubu 134 

kişiden oluşturulmuştur 

Çalışma grubunu oluşturan öğretmenlerin % 71,1’i bay ve % 29,9’u bayandır. Örneklem 

grubundaki öğretmenlerin bazı meslekî özellikleri aşağıdaki tablolarda sunulmuştur: 

Tablo 1. Çalışmaya Katılan Öğretmenlerin Hizmet Yıllarına Göre Dağılımları 

 

Kıdem f % 

0–5 yıl 1 0,7 

 6–10 yıl 2 1,5 

 11–15 yıl 30 22,4 

 16–20 yıl 33 24,6 

 21 -25 yıl 40 29,9 

26 Yıl ve Üzeri 28 20,9 

 Toplam 134 100,0 

 

Çalışmaya katılan öğretmenlerin kıdemleri ile ilgili bilgilerin yer aldığı tablo incelendiğinde 

öğretmenlerin 30’u 11–15 yıl, 33’ü 16–20 yıl ve 20 yılın üzerinde kıdeme sahip olan öğretmen sayısı 

ise 68’dir. Çalışma il merkezinde görev yapan öğretmenlerle gerçekleştirildiğinden 10 yılın altında 

kıdeme sahip öğretmen sayısı sadece 3’tür.  

Tablo 2. Çalışmaya Katılan Öğretmenlerin Kaç Kez İlk Okuma Yazma Öğrettikleri 
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 Kaç Kez Öğretti 
Ses Temelli Cümle Yöntemi Cümle Çözümleme Yöntemi 

f % f % 

Hiç Öğretmedi 32 23,9 3 2,2 

 1 kez  71 53,0 15 11,2 

 2 kez 25 18,7 21 15,7 

 3 kez 0 0,0 19 14,2 

 4 ve üzeri 6 4,5 76 56,7 

 Toplam 134 100,0 134 100,0 

 

Örneklem grubundaki öğretmenlerin % 76,2’si ses temelli cümle tekniğiyle en az bir kez ilk 

okuma yazma öğretmişlerken % 23,9’u bu teknikle hiç ilk okuma yazma öğretmemişlerdir. Cümle 

çözümleme tekniğiyle en az bir kez ilk okuma ve yazma öğreten öğretmenlerin oranı  % 97,8’dir. Bu 

teknikle hiç öğretmeyen öğretmenleri oranı ise % 2,2’dir. Öğretmenler merkezde görev yaptıkları için 

kıdem yıllarına paralel olarak okuma-yazma öğretme oranları da yüksektir. 

Tablo 3. Çalışmaya Katılan Öğretmenlerin Ses Temelli Cümle Tekniği İle İlgili Hizmet İçi 

Eğitim Semineri Alma Durumları 

Seminer Alma Durumu f % 

Seminer almayan 61 45,5 

1 kez 52 38,8 

2 kez 16 11,9 

3 kez 4 3,0 

4 ve üzeri 1 0,7 

 Toplam 134 100,0 

               

             Tablo 3 incelendiğinde öğretmenlerin % 45,5’inin ses temelli cümle tekniği ile ilgili hiç seminer 

almadıkları görülmektedir.  Bir kez seminer alan öğretmenlerin oranı % 38,8’dir. 

2.2. Veri Toplama Araçlarının Geliştirilmesi ve Uygulanması 

Araştırma verilerinin elde edilmesinde merkez sınıf öğretmenlerinin ilk okuma yazma 

öğretiminde karşılaştıkları problemleri belirlemek üzere araştırmacılardan Şahin tarafından geliştirilen 
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ölçek kullanılmıştır.  Ölçek hazırlama aşamasında alan taraması yapılmış ve Kırşehir il ve ilçelerinde 

görev yapan tüm öğretmenlere ulaşılarak ilk okuma yazma öğretiminde karşılaştıkları problemler 

genel olarak belirlenmiştir. Belirlenen bu problemler; “Mesleki Gelişimle İlgili Problemler, Müfredat 

Programından Kaynaklanan Problemler, Fizikî Şartlardan Kaynaklanan Problemler, Eğitimin 

Paydaşlarından Kaynaklanan Problemler (Öğrenciden, Veliden, Okul İdaresinden, Öğretmenden) 

olarak 4 başlık altında gruplanarak araştırma ölçeğinin hazırlanmasında kullanılmıştır. 5’li likert 

tipinde hazırlanan anket,  Kırşehir’in Mucur ve Akpınar ilçelerinde görev yapan 75 sınıf öğretmenine 

uygulanmıştır. Bu ön uygulama sonucunda yetersizliği görülen maddeler anketten çıkarılmış veya 

düzeltmeleri yapılıp anlaşılır hale getirilmiştir. Bu işlemler sonucunda anketin Cronbach Alpha 

güvenirlik katsayısı, 0,78 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin hazırlanması aşamasında uzman 

görüşlerinden de yararlanılmıştır. 

Anketin sonunda çalışmaya katılan tüm öğretmenlere iki açık uçlu soru yöneltilmiş ve bu 

soruları da cevaplamaları istenmiştir. Bu sorular şunlardır:  

Soru 1: Tercih şansınız olsaydı ilk okuma ve yazma öğretiminde hangi tekniği tercih 

ederdiniz? Neden? 

Soru 2: Tercih şansınız olsaydı yazı öğretiminde bitişik eğik el yazısını mı, dik temel yazıyı mı 

tercih ederdiniz? Neden? 

Geliştirilen anket örneklem olarak belirlenmiş Kırşehir merkez ilçesinde görev yapan 

öğretmenlere araştırmacının denetiminde uygulanmıştır.  

2.3. Verilerin Analizi 

Araştırma için geliştirilen anketler uygulanıp toplandıktan sonra, geçerli olan 134 anketteki 

veriler bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Verilerin istatistiksel analizinde SPSS paket programından 

yararlanılmıştır. Elde edilen verileri betimlemek için ise yüzde (%) ve frekans (f) teknikleri 

kullanılmıştır. 

 

3. BULGULAR VE YORUM  

Bu bölümde ilköğretim okullarında görev yapan sınıf öğretmenlerinin ses temelli cümle 

yöntemi ile ilk okuma yazma öğretirken karsılaştıkları problemler ile ilgili görüşlerinden elde edilen 

verilerin analizi sonucunda ulaşılan bulgular ve yorumlarına yer verilmiştir. 
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Tablo 4: İlk Okuma Yazma Öğretiminde Öğretmenlerin Meslekî Gelişimleriyle İlgili Karşılaşılan 

Problemler 

 Karşılaşılan Problemler 
f 

 

% 

H
iç
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K
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Eğitim Fakültelerinde ilk okuma yazma derslerine yeterli ders saati ayrılmıyor.  f 

% 

5 

3,7 

30 

22,4 

27 

20,1 

57 

42,5 

15 

11,2 

Üniversiteler yeterli donanımla öğrenci mezun etmiyor. f 

% 

3 

2,2 

28 

20,9 

17 

12,7 

68 

50,7 

18 

13,4 

Üniversitelerde genellikle teorik bilgiler öğretiliyor, uygulamalar sınırlı kalıyor.  f 

% 

1 

0,7 

19 

14,2 

10 

7,5 

75 

56,0 

29 

21,6 

Üniversitelerde ilk okuma-yazma öğretimi dersleri mümkün olduğunca sınıf öğretmenliği yapmış 

akademisyenlerce verilmelidir. 

f 

% 

4 

3,0 

9 

6,7 

8 

6,0 

63 

47,0 

50 

37,3 

 Üniversitelerde öğretmen adaylarına yeterli yazı dersleri verilememektedir.  f 

% 

1 

0,7 

14 

10,4 

28 

20,9 

60 

44,8 

31 

23,1 

 Öğretmenler seri, işlek bitişik eğik yazı yazamamaktadırlar.  f 

% 

5 

3,7 

26 

19,4 

12 

9,0 

67 

50,0 

24 

17,9 

 Öğretmenler basın-yayın organlarında programla ilgili gelişmeleri izlemiyorlar. f 

% 

8 

6,0 

29 

21,6 

28 

20,9 

54 

40,3 

15 

11,2 

İlk okuma ve yazma öğretimi ile ilgili yeterli hizmet içi eğitim verilmiyor f 

% 

5 

3,7 

29 

21,6 

14 

10,4 

71 

53,0 

15 

11,2 

 Birinci sınıfı okutacak öğretmenlere Eylül ayı başında ses temelli cümle yöntemi ile ilgili hizmet 

içi eğitim semineri verilmelidir.  

f 

% 

3 

2,2 

21 

15,7 

11 

8,2 

68 

50,7 

31 

23,1 

Birinci sınıfı okutacak öğretmenlere Eylül ayı başında bitişik eğik el yazısı ile ilgili hizmet içi 

eğitim semineri verilmelidir. 

f 

% 

6 

4,5 

30 

22,4 

11 

8,2 

58 

43,3 

29 

21,6 

İlk okuma- yazma öğretimi ile ilgili materyaller Millî Eğitim Müdürlüklerince temin edilip 

öğretmenlere ücretsiz olarak dağıtılmalıdır. 

f 

% 

4 

3,0 

6 

4,5 

4 

3,0 

55 

41,0 

65 

48,5 

Ulusal ve yerel düzeyde ilk okuma ve yazma öğretimi ile ilgili yeterli hizmet içi eğitim 

seminerleri düzenlenmemektedir.  

f 

% 

3 

2,2 

21 

15,7 

17 

12,7 

69 

51,5 

24 

17,9 
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Birinci sınıf öğretmenlerine araç-gereç kullanımı ve materyal tasarımı gibi seminerler 

düzenlenmelidir.  

f 

% 

1 

0,7 

19 

14,2 

14 

10,4 

67 

50,0 

33 

24,6 

 Hizmet içi seminerlerde hep teoriye dayalı eğitim verilmektedir. Bunun yerine uygulama 

ağırlıklı, etkinlik temelli dersler olmalıdır. 

f 

% 

0 

0,0 

18 

13,4 

9 

6,7 

67 

50,0 

40 

29,9 

Öğretmenler açılan meslekî gelişim kurslarından vaktinde haberdar olamadıklarından 

katılamamaktadırlar. 

f 

% 

8 

6,0 

51 

38,1 

16 

11,9 

47 

35,1 

12 

9,0 

 Öğretmenler, düzenlenen hizmet içi eğitim etkinliklerinin zamanı uygun olmadığından 

katılamamaktadırlar. 

f 

% 

6 

4,5 

28 

20,9 

16 

11,9 

63 

47,0 

21 

15,7 

 İlköğretim müfettişleri ses temelli cümle yöntemi ile ilgili yeterli bilgi birikimine ve tecrübeye 

sahip olmadıklarından birinci sınıfı okutacak öğretmenlere yeterince yardımcı olamamaktadırlar. 

f 

% 

2 

1,5 

26 

19,4 

16 

11,9 

59 

44,0 

31 

23,1 

Merkez okullarında ses temelli cümle yöntemi ile okuma-yazma öğretirken meslekî gelişimle 

ilgili bir problemle karşılaşılmamaktadır. 

f 

% 

3 

2,2 

40 

29,9 

25 

18,7 

55 

41,0 

11 

8,2 

 

Öğretmenlerin ilk okuma yazma öğretiminde meslekî gelişimle ilgili olarak karşılaştıkları 

problemler ile ilgili tablo incelendiğinde, öğretmenlerin büyük bir çoğunluğunun anket maddelerine 

“katılıyorum” veya “tamamen katılıyorum” düzeyinde görüş bildirdikleri görülmektedir. “Hizmet içi 

seminerlerde hep teoriye dayalı eğitim verilmektedir. Bunun yerine uygulama ağırlıklı, etkinlik temelli 

dersler olmalıdır.” diyen öğretmenlerin % 50’si katılıyorum ve % 29,9’u tamamen katılıyorum;  

“Eğitim Fakültelerinde ilk okuma yazma derslerine yeterli ders saati ayrılmıyor” diyen öğretmenlerin 

% 42,5’i katılıyorum ve % 11,2’si tamamen katılıyorum; “Üniversitelerde genellikle teorik bilgiler 

öğretiliyor, uygulamalar sınırlı kalıyor” diyen öğretmenlerin % 56’sı katılıyorum ve  % 21,6’sı 

tamamen katılıyorum düzeyinde görüş bildirmişlerdir.  

Çalışmaya katılan öğretmelerin % 67,9’u, öğretmenlerin seri ve işlek bitişik eğik 

yazamadıklarını söylerken, % 67,1’i “İlköğretim müfettişleri ses temelli cümle yöntemi ile ilgili yeterli 

bilgi birikimine ve tecrübeye sahip olmadıklarından birinci sınıfı okutacak öğretmenlere yeterince 

yardımcı olamadıklarını” söylemişlerdir. Acat ve Özsoy (2006) Eskişehir’de görev yapan 268 sınıf 

öğretmeni ile ses temelli cümle yöntemi ile ilk okuma yazma öğretiminde karşılaşılan güçlüklerin 

belirlenmesine yönelik bir çalışma gerçekleştirmişlerdir. Araştırmanın sonunda, bitişik ve eğik yazma 

çalışmalarında önemli sorunların olmadığı ortaya konulmuştur. Gün (2006) tarafından yapılan 

“Öğretmenlerin Ses Temelli Cümle Yöntemine İlişkin Algıları ve Görüşleri” başlıklı çalışmanın 

sonucunda da öğretmelerin ses temelli cümle yöntemi ve bitişik eğik yazı konusunda genelde olumlu 

görüş belirttikleri saptanmıştır. Acat ve Özsoy’un bulgusu ile Gün’ün bulgusu,  bu çalışmada 
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saptanmış olan öğretmenlerin seri ve işlek el yazısı yazamadıkları (katılıyorum ve tamamen 

katılıyorum % 67,1) gerçeği ile örtüşmemektedir. 

“Ulusal ve yerel düzeyde ilk okuma ve yazma öğretimi ile ilgili yeterli hizmet içi eğitim 

seminerleri düzenlenmemektedir” diye görüş bildiren öğretmenlerin % 51,5’i katılıyorum, % 17,9’u 

tamamen katılıyorum düzeyinde görüş bildirmişlerdir. Engin (2006)’in yaptığı araştırma sonucunda; 

öğretmenlerin çoğunluğunun ilk okuma yazma öğretiminde yapılan yöntem değişikliğini olumlu 

karşıladıkları ancak, yaşanan sorunların öğretmenlerin yöntemi tam olarak bilmemelerinden 

kaynaklandığı ortaya konulmuştur. Bu çalışmada da öğretmenler, kendilerine yöntemi anlatacak 

yeterli sayıda hizmet içi eğitim seminerleri düzenlenmediğini beyan etmişlerdir. 

Tablo 5:  İlk Okuma Yazma Öğretiminde Öğretim Programından Kaynaklanan Problemler 

Karşılaşılan Problemler 
f 

 

% 
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Ses temelli cümle yöntemi ile öğrencilerime ilk okuma-yazmayı nasıl öğreteceğimi 

biliyorum. 

f 

% 

6 

4,5 

14 

10,4 

10 

7,5 

68 

50,7 

36 

26,9 

Yeni programlar öğretmenlere yeterince tanıtılmadı. 

f 

% 

3 

2,2 

35 

26,1 

17 

12,7 

60 

44,8 

19 

14,2 

Bitişik eğik el yazısını öğretmek çok zaman almaktadır. 

f 

% 

12 

9,0 

49 

36,6 
64,5 

45 

33,6 

22 

16,4 

Öğrenciler bitişik eğik yazı ile seri ve estetik yazı yazamamaktadırlar. 

f 

% 

13 

9,7 

51 

38,1 

9 

6,7 

43 

32,1 

18 

13,4 

Ders kitaplarının bitişik eğik el yazısı ile yazılmamış olması ikilem yaratmaktadır.  

f 

% 

2 

1,5 

41 

30,6 

10 

7,5 

48 

35,8 

33 

24,6 

Ders kitaplarındaki metinlerin çok uzun olması anlamayı güçleştirmekte ve bıkkınlık 

yaratmaktadır. 

f 

% 

4 

3,0 

24 

17,9 

11 

8,2 

52 

38,8 

43 

32,1 

İlk okuma-yazma öğretiminde ders kitapları yetersiz olduğundan başka kaynaklara 

yönelinmektedir. 

f 

% 

4 

3,0 

23 

17,2 

13 

9,7 

57 

42,5 

37 

27,6 

 Ses temelli cümle yöntemiyle okuma-yazma öğrenen öğrenciler heceleyerek ve yavaş 

okuyorlar. 

f 

% 

7 

5,2 

33 

24,6 

10 

7,5 

61 

45,5 

23 

17,2 

Öğrenciler heceleyerek okudukları için anlama gerçekleşmiyor veya gecikiyor. 

f 

% 

7 

5,2 

34 

25,4 

9 

6,7 

63 

47,0 

21 

15,7 
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İlk okuma-yazma öğretiminde öğretmen kılavuz kitaplarına ilaveten seslerin ve 

harflerin öğretilmesi ile ilgili CD’lerin, afişlerin, levhaların, kartların verilmesi 

gerekir. 

f 

% 

2 

1,5 

9 

6,7 

4 

3,0 

67 

50,0 

52 

38,8 

 Ses temelli cümle yöntemiyle öğrenciler çok kısa sürede okumayı öğreniyorlar. 

f 

% 

4 

3,0 

9 

6,7 

7 

5,2 

74 

55,2 

40 

29,9 

 Ses temelli cümle yöntemi öğretmenlere tam olarak öğretilmediğinden ilk defa 

okutan öğretmenler çok acemilik çekiyorlar. 

f 

% 

7 

5,2 

32 

23,9 

14 

10,4 

58 

43,3 

23 

17,2 

Ses temelli yöntemle öğrenciler okumaya çabuk geçiyorlar, ama hızlı okuyamıyorlar. 

f 

% 

6 

4,5 

29 

21,6 

10 

7,5 

57 

42,5 

32 

23,9 

Okuma yazma öğretiminde yöntem konusunda öğretmen sınırlandırılmamalıdır. 

Öğrencinin durumuna göre istediği yöntemi tercih etmelidir. 

f 

% 

9 

6,7 

23 

17,2 

11 

8,2 

62 

46,3 

29 

21,6 

Program kitabını baştan sona inceledim. 

f 

% 

6 

4,5 

11 

8,2 

17 

12,7 

79 

59,0 

21 

15,7 

Program kitabını hiç incelemedim. 

f 

% 

34 

25,4 

65 

48,5 

11 

8,2 

16 

11,9 

8 

6,0 

Öğretmenler programlarla ilgili gelişmeleri yakından izlememektedirler. 

f 

% 

11 

8,2 

41 

30,6 

18 

13,4 

54 

40,3 

10 

7,5 

Öğrenciler sesleri tek tek birleştirdiklerinden okuma hızları artmamaktadır.  

f 

% 

6 

4,5 

33 

24,6 

12 

9,0 

67 

50,0 

16 

11,9 

Öğrenciler kelimeleri ses ses algıladıkları için dikte çalışmasında zorluk 

yaşanmaktadır. 

f 

% 

8 

6,0 

42 

31,3 

18 

13,4 

55 

41,0 

11 

8,2 

Türkçe Programında ses birleştirmeleri yapılırken hecelemeye uygun birleştirme 

yapılmadığından öğrenciler kelimeleri hecelerine bölmede sıkıntı yaşamaktadırlar. 

f

% 

7 

5,2 

32 

23,9 

21 

15,7 

55 

41,0 

19 

14,2 

Öğrencilerin seslerden başlayarak öğrenmesi yazma sürecinde kolaylık sağlıyor. 
f

% 

8 

6,0 

25 

18,7 

19 

14,2 

66 

49,3 

16 

11,9 

Öğrenciler bitişik eğik yazıyı rahatlıkla yazıyorlar.  
f

% 

9 

6,7 

38 

28,4 

15 

11,2 

50 

37,3 

22 

16,4 

Kılavuz kitapları okuyarak ne yapabileceğimi çok iyi anlıyorum. 
f

% 

7 

5,2 

15 

11,2 

13 

9,7 

76 

56,7 

23 

17,2 

Kılavuz kitaptaki bazı etkinlikler anlaşılır değildir. f 10 42 14 58 10 
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% 7,5 31,3 10,4 43,3 7,5 

Kazanımlar öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeyine uygundur. 
f

% 

5 

3,7 

27 

20,1 

21 

15,7 

73 

54,5 

8 

6,0 

 Merkez okullarında ilk okuma yazma öğretiminde,  müfredat programlarıyla ilgili bir 

problem yaşanmamaktadır. 

f

% 

7 

5,2 

42 

31,3 

22 

16,4 

54 

40,3 

9 

6,7 

 

Öğretim Programından kaynaklanan problemlerin yer aldığı tablodaki bulgulara göre 

öğretmenlerin %59’u’i yeni programların öğretmenlere yeterince tanıtılmadığını belirtmişlerdir. Buna 

rağmen “ses temelli cümle yöntemi ile öğrencilerime ilk okuma-yazmayı nasıl öğreteceğimi 

biliyorum” diyen öğretmenlerin oranı % 77,6’dır. Tabloda yer alan maddelere ‘katılıyorum’ ve 

‘tamamen katılıyorum’ diyenlerin yüzdelik toplamlarından oluşan bazı bulgular şu şekildedir:  “Ses 

temelli cümle yöntemiyle öğrenciler çok kısa sürede okumayı öğreniyorlar % 85,1; “Ders kitaplarının 

bitişik eğik el yazısı ile yazılmamış olması ikilem yaratmaktadır” diyenler % 60,4;  “Ders 

kitaplarındaki metinlerin çok uzun olması anlamayı güçleştirmekte ve bıkkınlık yaratmaktadır” % 

70,9; “İlk okuma-yazma öğretiminde ders kitapları yetersiz olduğundan başka kaynaklara 

yönelinmektedir” % 70,1; “Ses temelli cümle yöntemi öğretmenlere tam olarak öğretilmediğinden ilk 

defa okutan öğretmenler çok acemilik çekiyorlar” % 60,5; “Öğrenciler sesleri tek tek 

birleştirdiklerinden okuma hızları artmamaktadır” % 61,9.  “Türkçe Programında ses birleştirmeleri 

yapılırken hecelemeye uygun birleştirme yapılmadığından öğrenciler kelimeleri hecelerine bölmede 

sıkıntı yaşamaktadırlar”  55,2 ve “kazanımlar öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeyine uygundur” % 

60,5. Samancı (2007)  “Ses Temelli Cümle Yöntemiyle Okuma Yazma Öğretiminde İlköğretim 

Birinci Sınıf Öğretmenlerinin Karşılaştıkları Problemler” başlıklı çalışmanın sonucunda, öğrencilerin 

okurken harflerin seslerini yanlış çıkardıklarından dolayı yanlış okudukları, iki sesi yan yana okurken 

birleştiremedikleri,  sesleri başlangıçta tek tek öğrendikleri için daha sonra doğru heceleyemedikleri 

ortaya konulmuştur. Samancının bulguları çalışmanın bulguları örtüşmektedir. 

Çalışmaya katılan öğretmenlerden  “program kitabını baştan sona inceledim” maddesi ile ilgili 

olumlu görüş bildirenlerin yüzdelik toplamları % 74,7 iken, “program kitabını hiç incelemedim” 

diyenlerin toplamı % 17,9’dur.  
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Tablo 6:  İlk Okuma Yazma Öğretiminde Fizikî Şartlardan Kaynaklanan Problemler 

 Karşılaşılan Problemler 
f 
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 İlk okuma ve yazma öğretiminde kullanılabilecek araç-gereçler okullarda eksiktir. 
f 

% 

9 

6,7 

35 

26,1 

6 

4,5 

65 

48,5 

19 

14,2 

Okullarda görsel materyaller eksiktir. 
f 

% 

9 

6,7 

27 

20,1 

8 

6,0 

70 

52,2 

20 

14,9 

Sınıflarda yeterli donanım yoktur. 
f 

% 

6 

4,5 

24 

17,9 

10 

7,5 

73 

54,5 

21 

15,7 

Okullar kışın iyi ısıtılamadığından öğrenciler derslere uyum gösteremiyorlar.  
f 

% 

24 

17,9 

52 

38,8 

8 

6,0 

40 

29,9 

10 

7,5 

İş yerindeki olumsuz şartlar öğretmenlerin motivasyonunu düşürmektedir. 
f 

% 

9 

6,7 

27 

20,1 

9 

6,7 

64 

47,8 

25 

18,7 

Sınıflar kalabalık olduğundan öğrencilerle birebir ilgilenilememektedir. 
f 

% 

10 

7,5 

32 

23,9 

16 

11,9 

56 

41,8 

20 

14,9 

Tekli sıralar kalabalık sınıflarda gürültü kirliliğine neden olmakta, öğrenci ve öğretmenin 

başarısını olumsuz yönde etkilemektedir. 

f 

% 

9 

6,7 

30 

22,2 

30 

22,4 

48 

35,8 

17 

12,7 

Personel eksikliğinden okulun temizliği yeterince yapılamamaktadır.  
f 

% 

11 

8,2 

27 

20,1 

12 

9,0 

55 

41,0 

29 

21,6 

Yazı tahtaları bitişik eğik yazı öğretimine uygun değildir. 
f 

% 

8 

6,0 

27 

20,1 

12 

9,0 

64 

47,8 

23 

17,2 

Sınıflarda yeterli teknolojik araçlar olmadığından konular somutlaştırılamamaktadır.  
f 

% 

4 

3,0 

25 

18,7 

11 

8,2 

71 

53,0 

23 

17,2 

Sınıflar birinci sınıf çocuğunun görsel algısına uygun değildir. 
f 

% 

6 

4,5 

38 

28,4 

9 

6,7 

66 

49,3 

15 

11,2 

Fizikî şartlarla ilgili merkez okullarında bir problem yaşanmamaktadır. 
f 

% 

11 

8,2 

56 

41,8 

21 

15,7 

37 

27,6 

9 

6,7 
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Çalışmaya katılan öğretmenlerin ilk okuma yazma öğretiminde karşılaştıkları problemlerden, 

çalıştıkları okulların fizikî şartlarından kaynaklanan problemlerle ilgili görüşlerini içeren tablo 6’daki 

bulgular incelendiğinde öğretmenlerin büyük bir çoğunluğunun anket maddelerine “katılıyorum” veya 

“tamamen katılıyorum” düzeyinde görüş bildirdikleri görülmektedir. “İlk okuma ve yazma 

öğretiminde kullanılabilecek araç-gereçler okullarda eksiktir.” diyen öğretmenlerin % 48,5’i 

katılıyorum ve % 14,2’si tamamen katılıyorum; “Okullarda görsel materyaller eksiktir.” diyen 

öğretmenlerin % 52,2’si katılıyorum ve % 14,9’u tamamen katılıyorum; “sınıflar kalabalık 

olduğundan öğrencilerle birebir ilgilenilememektedir” diyen öğretmenlerin % 41,8’i katılıyorum ve % 

14,9’u tamamen katılıyorum düzeyinde görüş bildirmişlerdir. Ayrıca öğretmenlerin % 50’si fizikî 

şartlarla ilgili merkez okullarında bir problem yaşanmadığını beyan etmişlerdir.   

Tablo 7: İlk Okuma Yazma Öğretiminde Eğitimin Paydaşlarından “Öğrencilerden” 

Kaynaklanan Problemler 

Karşılaşılan Problemler 
f 

 

% 
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iç

 

K
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ılm
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um

 
K

at
ılm

ıy
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m
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T
am
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ka
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Öğrenciler düzenli ders çalışma alışkanlığı edinemiyorlar. 
f 

% 

3 

2,2 

17 

12,7 

11 

8,2 

81 

60,4 

22 

16,4 

Öğrencilere okuma isteği ve alışkanlığı kazandırılamıyor. 
f 

% 

4 

3,0 

33 

24,6 

13 

9,7 

72 

53,7 

12 

9,0 

Derslere karşı ilgisizler. 
f 

% 

4 

3,0 

38 

28,4 

21 

15,7 

61 

45,5 

10 

7,5 

Okumayla ilgili bir hedefi ve modeli yok. 
f 

% 

4 

3,0 

41 

30,6 

14 

10,4 

64 

47,8 

11 

8,2 

Ailelerde görev dağılımı dengeli yapılmadığından öğrencilerde sorumluluk bilinci 

geliştirilemiyor. 

f 

% 

2 

1,5 

19 

14,2 

14 

10,4 

77 

57,5 

22 

16,4 

Bilgisayar oyunlarına çok zaman ayırmaları eğitim işlerini aksatıyor.  
f 

% 

6 

4,5 

26 

19,4 

15 

11,2 

67 

50,0 

20 

14,9 

Okul öncesi eğitim almayan öğrencilerin hazır bulunuşluluğu iyi değil. 
f 

% 

5 

3,7 

16 

11,9 

12 

9,0 

72 

53,7 

29 

21,6 

Özellikle erkek çocuklar sürekli dışarıda oynadıklarından ve kendileriyle fazla 

ilgilenilmediğinden kurala uymada güçlük çekiyorlar. 

f 

% 

4 

3,0 

30 

22,4 

13 

9,7 

66 

49,3 

21 

15,7 
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Anaokulunda verilen eksik ve yanlış eğitim birinci sınıfta öğretmenin işini zorlaştırıyor. 
f 

% 

7 

5,2 

32 

23,9 

18 

13,4 

57 

42,5 

20 

14,9 

Okulda verilen eğitim ile evden ve çevreden aldıkları eğitim örtüşmüyor. 

 

f 

% 

3 

2,2 

15 

11,2 

8 

6,0 

77 

57,5 

31 

23,1 

Merkez okullarında ilk okuma yazma öğretiminde, öğrencilerden kaynaklanan bir problemle 

karşılaşmadım. 

f 

% 

13 

9,7 

60 

44,8 

17 

12,7 

33 

24,6 

11 

8,2 

 

Tablo 7’deki bulgulara göre öğretmenlerin ilk okuma ve yazma öğretimi sürecinde 

öğrencilerden kaynaklanan problemlerle ilgili olarak kendilerine sunulan anket maddelerine genel 

olarak ”katılıyorum” ve “tamamen katılıyorum” düzeyinde görüş bildirdikleri gözlenmiştir. Ayrıca 

öğretmenlerin % 32,8’i merkez okullarında ilk okuma yazma öğretiminde, öğrencilerden kaynaklanan 

bir problemle karşılaşmadıklarını ifade etmişlerdir. Öğretmenlerin  %76,8’i öğrencilerin düzenli ders 

çalışma alışkanlığı edinmediklerini; % 62,7’si öğrencilere okuma isteği ve alışkanlığının 

kazandırılamadığını; % 73,9’u ailelerde görev dağılımı dengeli yapılmadığından öğrencilerde 

sorumluluk bilincinin geliştirilemediğini,  % 65’i “özellikle erkek çocuklarının sürekli dışarıda 

oynadıklarından ve kendileriyle fazla ilgilenilmediğinden kurala uymada güçlük çektiklerini”, % 

80,6’sı ise “okulda verilen eğitim ile evden ve çevreden aldıkları eğitimin örtüşmediğini”  beyan 

etmektedirler. 

Tablo 8: İlk Okuma Yazma Öğretiminde Eğitimin Paydaşlarından “Velilerden” Kaynaklanan 

Problemler 

Karşılaşılan Problemler 
f 

 

% 
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um

 
K

at
ılm

ıy
or

u

m
 

K
ar

ar
sız

ım
 

K
at

ılı
yo

ru
m

 

T
am

am
en

 

ka
tıl

ıy
or

um
 

Velilerin ekonomik seviyelerinin düşük olması kaynak sıkıntısına sebep oluyor. f

% 

4 

3,0 

13 

9,7 

7 

5,2 

73 

54,5 

37 

27,6 

Velilerin eğitim seviyeleri düşük olduğundan çocuklarına yeterince yardımcı olamıyorlar. 
f

% 

4 

3,0 

9 

6,7 

8 

6,0 

71 

53,0 

42 

31,3 

Veliler çocuklarına gerekli ilgiyi göstermiyorlar. 
f 

% 

5 

3,7 

25 

18,7 

12 

9,0 

66 

49,3 

26 

19,4 

Veli toplantılarına bile katılmıyorlar. 
f 

% 

7 

5,2 

44 

32,8 

13 

9,7 

56 

41,8 

14 

10,4 

Aileler çocuklarının üzerine gereğinden fazla düşüyorlar, çocuklar bıkıyorlar. f 12 46 15 51 10 
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% 9,0 34,3 11,2 38,1 7,5 

Aileler çocukları bir an önce okumaya geçsin diye, öğrencilere fazla yükleniyorlar. 
f 

% 

8 

6,0 

36 

26,9 

11 

8,2 

67 

50,0 

12 

9,0 

Veliler çocuklarını komşularının çocuklarıyla kıyaslayıp, yarıştırıyorlar. 
f 

% 

4 

3,0 

15 

11,2 

14 

10,4 

73 

54,5 

28 

20,9 

Velilerin ses temelli cümle yöntemini bilmediklerinden ses yerine harf öğretmeye çalışmaları 

zaman kaybına neden oluyor 

f

% 

2 

1,5 

13 

9,7 

14 

10,4 

74 

55,2 

31 

23,1 

Aileler çocuklarını döverek eğitmeye çalışıyorlar. Bu durum öğretmenin öğrencisiyle sözel 

iletişim kurmasını güçleştiriyor. 

f

% 

4 

3,0 

28 

20,9 

23 

17,2 

64 

47,8 

15 

11,2 

Öğrenci okula gelmeden önce ailede alması gereken pek çok eğitimi almadan okula geliyor. Bu 

durum eğitim öğretimde gecikmelere neden oluyor. 

f

% 

5 

3,7 

13 

9,7 

8 

6,0 

83 

61,9 

25 

18,7 

Çocukların eğitiminde en etkili kişi olan anneler dedikodudan çekindikleri için okula gelip 

öğretmeniyle görüşmüyorlar. 

f

% 

8 

6,0 

53 

39,6 

23 

17,2 

42 

31,3 

8 

6,0 

Çocuklarının eğitimine gerekli maddî desteği sunmuyorlar. Araç gereç teminini vaktinde 

yapmıyorlar. 

f

% 

8 

6,0 

25 

18,7 

14 

10,4 

74 

55,2 

13 

9,7 

Velilerin bitişik eğik yazı yerine dik temel harflerle yazı öğretmeleri zaman kaybına neden 

oluyor. 

f

% 

3 

2,2 

29 

21,6 

20 

14,9 

67 

50,0 

15 

1,2 

Aileler bitişik eğik yazıyı bilmediklerinden çocuklarına yardımcı olamıyorlar. 
f

% 

1 

0,7 

16 

11,9 

15 

11,2 

81 

60,4 

21 

15,7 

Veliler çocuklarına harflerin seslerini yanlış öğretiyorlar. 
f

% 

2 

1,5 

8 

6,0 

15 

11,2 

86 

64,2 

23 

17,2 

Veliler öğretmenle işbirliğine girmediklerinden çocuklarına yeterince yardımcı olamıyorlar. 
f

% 

2 

1,5 

23 

17,2 

13 

9,7 

78 

58,2 

18 

13,4 

Veliler evde çocuklarının ders çalışması için gerekli ortamı oluşturamıyorlar. 
f

% 

2 

1,5 

14 

10,4 

15 

11,2 

84 

62,7 

19 

14,2 

Veliler çocuklarının eğitimi ile ilgili her şeyi öğretmenden bekliyorlar. 
f

% 

2 

1,5 

13 

9,7 

12 

9,0 

74 

55,2 

33 

24,6 

Velilerden kaynaklanan bir problemle karşılaşmadım. 
f

% 

20 

14,9 

62 

46,3 

14 

10,4 

31 

23,1 

7 

5,2 
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 Öğretmenlerin ilk okuma-yazma öğretimi sürecinde karşılaştıkları problemlerden velilerden 

kaynaklandığını düşündükleri ile ilgili olanlar ile ilgili görüşlerini içeren tablo 8’deki bulgulara göre 

öğretmenlerin kendilerine sunulan problem cümlelerine büyük oranda katıldıkları saptanmıştır. 

Kanmaz (2007) yaptığı araştırmasında, öğretmenlerin ses temelli cümle yöntemiyle ilgili en önemli 

sorun olarak, ailelerin yöntem konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıklarını ve evde yapılan 

çalışmalarda yeterince katkı sağlayamadıklarını beyan ettiklerini ortaya koymuştur. Engin (2006)’in 

yaptığı araştırma sonucunda da; velilerin yöntem hakkında yeterli bilgiye sahip olmamalarının okuma-

yazma çalışmalarında engel teşkil ettiğini saptanmıştır. Kanmaz’ın ve Engin’in bulguları araştırmanın 

bu bulgusunu destekler niteliktedir. 

 Çalışma grubundaki öğretmenlerin ilk okuma ve yazma öğretiminde velilerden kaynaklanan 

problemlerle ilgili maddelere katılım düzeyleri şu şekildedir:  “Velilerin eğitim seviyeleri düşük 

olduğundan çocuklarına yeterince yardımcı olamıyorlar” maddesine öğretmenlerin % 53’ü 

katılıyorum, % 31,3’ü tamamen katılıyorum derken, bu maddeye katılmayanların toplamı % 9,7’dir.  

“Aileler çocukları bir an önce okumaya geçsin diye, öğrencilere fazla yükleniyorlar” maddesine % 

50’si katılıyorum ve % 9’u ‘tamamen katılıyorum’ derken % 32,9’u katılmıyorum ve hiç katılmıyorum 

demişlerdir. “Velilerin ses temelli cümle yöntemini bilmediklerinden ses yerine harf öğretmeye 

çalışmaları zaman kaybına neden oluyor” maddesine  % 55,2’si ‘katılıyorum’, % 23,1’i ‘tamamen 

katılıyorum’ ve % 11,2’si katılmıyorum/hiç katılmıyorum demişlerdir. Velilerden kaynaklanan bir 

problemle karşılaşmadığını söyleyen öğretmenlerin oranı ise % 28,3’tür.  

Tablo 9: İlk Okuma Yazma Öğretiminde Eğitimin Paydaşlarından “Okul İdaresinden” 

Kaynaklanan Problemler 

Karşılaşılan Problemler 
f 

 

% 

H
iç
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Okul idareleri okul öncesi eğitimi artırmak için çaba göstermiyorlar. f 

% 

12 

9,0 

55 

41,0 

23 

17,2 

36 

26,9 

8 

6,0 

Okullardaki problemlerin çözümü için yeterli gayret gösterilmiyor, maddî imkânlar yaratılmıyor. 
f 

% 

8 

6,0 

48 

35,8 

17 

12,7 

53 

39,6 

8 

6,0 

Öğrencilerin sınavlara hazırlanmasına, onların iyi eğitilmesinden daha çok önem veriliyor. Bu 

nedenle öğretmenler ve öğrenciler sürekli kıyaslanıyor ve yarıştırılmak isteniyor. 

f 

% 

6 

4,5 

28 

20,9 

17 

12,7 

63 

47,0 

20 

14,9 

Okul idarecileri tarafından ilk okuma yazma öğretimi sınıflar ve öğrenciler arasındaki bir yarışa 

dönüştürülüyor. 

f 

% 

6 

4,5 

24 

17,9 

17 

12,7 

66 

49,3 

21 

15,7 

Sınıf ve çevre şartlarının iyileştirilmesi için yeterli çaba gösterilmiyor. 
f 

% 

6 

4,5 

42 

31,3 

23 

17,2 

53 

39,6 

10 

7,5 
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Okuma-yazma öğretimiyle ilgili her türlü hazırlığın, materyal temininin öğretmen tarafından 

karşılanması ön görülüyor. 

f 

% 

7 

5,2 

29 

21,6 

16 

11,9 

60 

44,8 

22 

16,4 

Duyuru amaçlı vb. dersler sürekli bölünüyor. 
f 

% 

14 

10,4 

51 

38,1 

18 

13,4 

41 

30,6 

10 

7,5 

Okul-aile işbirliği sağlanamıyor. 
f 

% 

11 

8,2 

54 

40,3 

20 

14,9 

45 

33,6 

4 

3,0 

Eğitim-öğretim hizmetlerinin yürütülmesinde öğretmenlere kolaylıklar sağlanamıyor. 
f 

% 

10 

7,5 

42 

31,3 

19 

14,2 

53 

39,6 

10 

7,5 

Okullar iyi ısıtılmıyor. 
f 

% 

20 

14,9 

52 

38,8 

19 

14,2 

32 

23,9 

11 

8,2 

Okulun temizliği konusunda yeterli hassasiyet gösterilmiyor. 
f 

% 

8 

6,0 

28 

20,9 

20 

14,9 

62 

46,3 

16 

11,9 

Okul idaresinden kaynaklanan bir problem yoktur. 
f 

% 

8 

6,0 

37 

27,6 

30 

22,4 

49 

36,6 

10 

7,5 

 

Okul idaresinden kaynaklanan problemlerin yer aldığı tablodaki bulgulara göre öğretmenlerin 

% 44,1’i ilk okuma ve yazma sürecinde okul idaresinden kaynaklanan bir problemle 

karşılaşmadıklarını belirtmişlerdir. Öğretmenler bu bölümdeki problem cümleleriyle ilgili olarak en 

fazla “katılmıyorum” ve “katılıyorum” düzeyinde görüş bildirmişlerdir. Tabloda yer alan maddelere 

verilen cevaplardan elde edilen bulguların bir kısmı şu şekildedir: “Okul idarecileri tarafından ilk 

okuma yazma öğretimi sınıflar ve öğrenciler arasındaki bir yarışa dönüştürülüyor.” maddesine, 

katılmıyorum:  % 17,9; katılıyorum: % 49,3; tamamen katılıyorum: % 15,7. “Sınıf ve çevre şartlarının 

iyileştirilmesi için yeterli çaba gösterilmiyor.” maddesine;  katılmıyorum:  % 31,3; katılıyorum: % 

39,6; tamamen katılıyorum: % 7,5. “Okuma-yazma öğretimiyle ilgili her türlü hazırlığın, materyal 

temininin öğretmen tarafından karşılanması ön görülüyor.” maddesine; katılmıyorum:  % 21,6; 

katılıyorum: % 44,8; tamamen katılıyorum: % 16,4.  “Eğitim-öğretim hizmetlerinin yürütülmesinde 

öğretmenlere kolaylıklar sağlanamıyor.” maddesine, katılmıyorum:  % 31,3; katılıyorum: % 39,6; 

tamamen katılıyorum: % 7,5.  
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Tablo 10: İlk Okuma Yazma Öğretiminde Eğitimin Paydaşlarından “Öğretmenlerden” 

Kaynaklanan Problemler 

Karşılaşılan Problemler 
f 

 

% 

H
iç

 

K
at

ılm
ıy

or
um

 
K

at
ılm

ıy
or

u

m
 

K
ar

ar
sız

ım
 

K
at

ılı
yo

ru
m

 

T
am

am
en

 

ka
tıl

ıy
or

um
 

Sınıf mevcutları kalabalık olduğundan öğretmenler, velilerini ve öğrencilerini yeterince 

tanıyamıyorlar.  
f

% 

14 

10,4 

55 

41,0 

12 

9,0 

44 

32,8 

9 

6,7 

Öğretmenler alanlarıyla ilgili dünyada ve ülkemizde yapılan bilimsel çalışmaları takip etmiyorlar. 
f

% 

8 

6,0 

36 

26,9 

16 

11,9 

62 

46,3 

12 

9,0 

Veliler ile yeterli iletişim kurulmuyor. 
f 

% 

14 

10,4 

59 

44,0 

17 

12,7 

39 

29,1 

5 

3,7 

Öğretmenler eğitim-öğretimle ilgili yayınları alıp okumuyorlar. 
f 

% 

6 

4,5 

43 

32,1 

22 

16,4 

51 

38,1 

12 

8,9 

Öğretmenlerin okuma alışkanlıkları olmadığından öğrencilerine bu konuda model olamıyorlar. 
f 

% 

10 

7,5 

47 

35,1 

16 

11,9 

49 

36,6 

12 

9,0 

Öğretmenler derslere hazırlıksız giriyorlar. 
f 

% 

11 

8,2 

62 

46,3 

18 

13,4 

39 

29,1 

4 

3,0 

İlköğretim müfettişlerinin denetimlerinde merkez okullarındaki öğretmenlerle kenar okullardaki 

öğretmenleri bir tutmaları kenar okullardaki öğretmenlerin şevklerini kırıyor. 

f

% 

4 

3,0 

23 

17,2 

18 

13,4 

57 

42,5 

32 

23,9 

Öğretmenler kendilerini zorlayan veli ve öğrenci olmadığında derslerinde yeterli performansı 

göstermiyorlar. 

f

% 

12 

9,0 

54 

40,3 

17 

12,7 

41 

30,6 

10 

7,5 

Öğretmenler kendilerini geliştirmeye ihtiyaç hissetmiyorlar ve derslerinde teknolojik araç-

gereçleri kullanmıyorlar. 

f

% 

12 

9,0 

56 

41,8 

16 

11,9 

40 

29,9 

10 

7,5 

Bilgisayar, tepegöz gibi kullanımı basit araçları kullanamayan öğretmenler bulunuyor. 
f

% 

5 

3,7 

26 

19,4 

26 

19,4 

63 

47,0 

14 

10,4 

Öğretmenler ilk okuma yazmaya bir an önce geçmek için zaman kaybı olmasın diye yeterince 

araç-gereç kullanmıyorlar. 

f

% 

6 

4,5 

26 

19,4 

16 

11,9 

75 

56,0 

11 

8,2 

Öğretmenler kılavuz kitapları ve program kitaplarını incelemiyor ve faydalanmıyorlar. 
f 

% 

19 

14,2 

47 

35,1 

25 

18,7 

37 

27,6 

6 

4,5 

Bir an önce okuma-yazmaya geçme düşüncesiyle öğretilenler yeterince pekiştirilemiyor.  f 10 39 18 60 7 
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% 7,5 29,1 13,4 44,8 5,2 

Öğretmenler birinci sınıfta  “ya okutamazsam” diye panik yaşıyorlar. Bu durum başarıyı olumsuz 

etkiliyor. 

f

% 

10 

7,5 

35 

26,1 

18 

13,4 

59 

44,0 

12 

9,0 

Öğretmenler ekonomik sıkıntıları nedeniyle yeterli performansı gösteremiyorlar. 
f 

% 

9 

6,7 

32 

23,9 

16 

11,9 

53 

39,6 

24 

17,9 

Öğretmenler ekonomik sıkıntıları nedeniyle meslekî gelişimlerini sağlayamıyorlar. 
f 

% 

8 

6,0 

31 

23,1 

14 

10,4 

61 

45,5 

20 

14,9 

Merkez okullarındaki yarış havası ve sınavlara öğrenci hazırlama gayreti yeni programların 

yeterince uygulanmasına engel oluyor. 

f

% 

4 

3,0 

20 

14,9 

17 

12,7 

66 

49,3 

27 

20,1 

Birinci sınıflardan itibaren deneme sınavlarının yapılması, öğrencilere hâlâ ezber bilginin 

yüklenmesine neden oluyor. 

f

% 

7 

5,2 

23 

17,2 

13 

9,7 

57 

42,5 

34 

25,4 

Programlar ne kadar değişse de öğretmenler geleneksel yaklaşımları terk edemiyorlar. 
f

% 

7 

5,2 

29 

21,6 

21 

15,7 

58 

43,3 

19 

14,2 

Öğretmenler bir birleriyle yarışırlarken öğrencilerini kapasitelerinin üzerinde yoruyorlar. 
f

% 

7 

5,2 

20 

14,9 

21 

15,7 

67 

50,0 

19 

14,2 

Öğretmenler bitişik eğik yazı yazmayı yeterince bilmediklerinden öğrencilerine öğretmede sıkıntı 

yaşıyorlar. 

f

% 

13 

9,7 

40 

29,9 

28 

20,9 

40 

29,9 

13 

9,7 

İlk okuma-yazma öğretimi sürecinde, öğretmenlerden kaynaklanan bir problem 

bulunmamaktadır. 

f

% 

7 

5,2 

38 

28,4 

44 

32,8 

33 

24,6 

12 

9,0 

 

Çalışmaya katılan öğretmenlerin ilk okuma-yazma öğretimi sürecinde öğretmenlerden 

kaynaklanan problemlerle ilgili görüşlerini içeren bulgular tablo 10’da sunulmuştur. Tablo 

incelendiğinde problem cümlelerine öğretmenlerin en fazla “katılıyorum” ve “katılmıyorum” 

düzeyinde görüş bildirdikleri görülmektedir. Öğretmenlerin % 33,6’sı İlk okuma-yazma öğretimi 

sürecinde, öğretmenlerden kaynaklanan bir problemin olmadığını belirtmişlerdir. “Öğretmenler 

alanlarıyla ilgili dünyada ve ülkemizde yapılan bilimsel çalışmaları takip etmiyorlar.” maddesine 

öğretmenlerin % 26,9’u katılmıyorum, % 46,3’ü katılıyorum ve % 9’u tamamen katılıyorum; “Veliler 

ile yeterli iletişim kurulmuyor”  maddesine  % 44’ü katılmıyorum, % 29,1’i katılıyorum ve % 3,7’si 

tamamen katılıyorum; “Öğretmenler ekonomik sıkıntıları nedeniyle meslekî gelişimlerini 

sağlayamıyorlar.” maddesine  % 23,1’i katılmıyorum, % 45,5’i katılıyorum ve % 14,9’u tamamen 

katılıyorum; “ilköğretim müfettişlerinin denetimlerinde merkez okullarındaki öğretmenlerle kenar 

okullardaki öğretmenleri bir tutmaları kenar okullardaki öğretmenlerin şevklerini kırıyor.” maddesine  
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% 17,2’si katılmıyorum, % 42,5’i katılıyorum ve % 23,9’u tamamen katılıyorum; “Bilgisayar, tepegöz 

gibi kullanımı basit araçları kullanamayan öğretmenler bulunuyor.” maddesine  % 19,4’ü 

katılmıyorum, % 47’si katılıyorum ve % 10,4’ü tamamen katılıyorum; “Programlar ne kadar değişse 

de öğretmenler geleneksel yaklaşımları terk edemiyorlar.” maddesine  % 21,6’sı katılmıyorum, % 

43,3’ü katılıyorum ve % 14,2’si tamamen katılıyorum; şeklinde görüş bildirmişlerdir. 

Çalışmada öğretmenlere sunulan açık uçlu sorulara öğretmenlerin verdiği cevapların 

dağılımını gösteren bulgular aşağıda tablo 11 ve 12’de sunulmuştur:  

Soru 1:  Tercih şansınız olsaydı ilk okuma ve yazma öğretiminde hangi tekniği tercih 

ederdiniz? Neden? 

Tablo 11. Çalışmaya Katılan Öğretmenlerin İlk Okuma ve Yazma Öğretimindeki Yöntem Tercihleri 

 Yöntemler f % 

Ses Temelli Cümle  81 60,4 

Cümle Çözümleme  36 29,9 

Karma 17 12,7 

Toplam 134 100,0 

  

Tablo 11 incelendiğinde çalışmaya katılan öğretmenlerin yöntem değişikliğinden memnun 

oldukları görülmektedir. Öğretmenlerin % 60,4’ü ses temelli cümle tekniğini tercih edeceklerini beyan 

etmişlerdir. Tercih gerekçelerini; bu yöntemle öğrencilerin daha kolay okuma-yazma öğrendikleri (58 

kişi), daha kısa sürede okuma-yazma öğrenebildikleri (78 kişi)  şeklinde açıklamışlardır.  Cümle 

çözümlemeyi tercih edeceklerini söyleyen (% 29,9) öğretmenlerin ise tamamı cümle çözümleme 

tekniği ile okuma-yazma öğrenen öğrencilerin daha hızlı okuduklarını, okuduklarını daha iyi 

anladıklarını ifade etmişlerdir. Bu çalışma da olduğu gibi, Gün (2006),  Uğuz (2006), ve Engin (2006) 

tarafından yapılan araştırmalarda da öğretmenlerin ses temelli cümle yöntemi ile ilgili olumlu 

görüşlere sahip oldukları saptanmıştır. Turan (2007) ise yapmış olduğu araştırmasında öğretmenlerin 

ses temelli cümle yöntemine ve bitişik eğik yazıya ilişkin genelde olumsuz görüş belirttiklerini 

saptamıştır.  

Soru 2:  Tercih şansınız olsaydı yazı öğretiminde hangi yazı tekniği tercih ederdiniz? 

Neden?  

Tablo 12. Çalışmaya Katılan Öğretmenlerin Yazı Öğretimindeki Tercihleri  

Tercih Edilen Yazı Tekniği f % 
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Bitişik Eğik 61 45,5 

Dik Temel 58 43,3 

Kararsız 15 11,2 

Toplam 134 100,0 

 

Tablo 12 ‘deki bulgular incelendiğinde öğretmenlerin bitişik eğik el yazısı ile dik temel yazıyı 

hemen hemen eşit tercih düzeyde tercih ettikleri görülmektedir.  Bitişik eğik yazıyı tercih edeceğini 

beyan eden öğretmenlerin çoğunluğu bu yazı ile öğrencilerin daha estetik yazdıklarını ilerleyen süreçte 

daha hızlı yazabildiklerini; dik temel harflerle öğretim yapmayı yeğleyen 58 öğretmenin 43’ü 

öğrencilerin dik temel harflerle daha kolay ve daha okunaklı yazabildiklerini ifade etmişlerdir. Acat ve 

Özsoy (2006) ve Gün (2006) tarafından yapılan araştırmalarda bitişik ve eğik yazma çalışmalarında 

önemli sorunların olmadığı ortaya konulmuştur.  

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

4.1 Sonuçlar 

Çalışmaya katılan öğretmenlerin büyük bir çoğunluğunun ses temelli cümle yöntemiyle ilk 

okuma-yazma öğretimi sürecinde meslekî gelişimle ilgili olarak problemlerle karşılaştıkları 

saptanmıştır. 

Öğretmenler, müfredat programıyla ilgili problem cümlelerinin çoğunluğuna büyük bir oranda 

‘katılıyorum’ ve ‘tamamen katılıyorum’ düzeyinde görüş bildirmişlerdir. 

Okulların fizikî şartlarının yeterli olmadığı ve bu durumun ilk okuma yazma öğretimi sürecini 

olumsuz etkilediği öğretmenlerin görüşleri doğrultusunda saptanmıştır. 

Çalışma grubunu oluşturan öğretmenler, öğrencilerden ve velilerden kaynaklanan problemler 

ile ilgili kendilerine sunulan problem cümlelerinin çoğunluğuna ‘katılıyorum’ ve ‘tamamen 

katılıyorum’ düzeyinde görüş bildirmişlerdir. 

Okul idaresinden ve öğretmenlerden kaynaklanan problemlere öğretmenlerin katılma 

düzeyleri diğer gruplamalara göre daha düşüktür.  

Öğretmenler cümle çözümleme tekniğinden ses temelli cümle tekniğine geçişi olumlu 

karşılamaktadırlar. Ancak bitişik eğik yazı ya da dik temel yazı konusunda önemli bir tercih farklılığı 

söz konusu değildir. 

4.2. Öneriler 

1. Ses temelli cümle yöntemiyle ilgili her öğretim yılı başında hizmet içi seminerler düzenlenebilir, bu 

seminerlere o yıl birinci sınıfı okutacak öğretmenlerin katılımı sağlanabilir. 
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2. Okullarda birinci sınıf derslikleri, öğrencilerinin gelişimsel özellikleri ve ilk okuma yazma öğretimi 

yöntemi dikkate alınarak düzenlenebilir. 

3. Okul idarecileri birinci sınıflarla ilgili sınıf düzenlenmesinde ve her türlü materyal temininde 

öğretmenlere destek olabilirler. 

4. Birinci sınıf velileri ses temelli cümle yöntemi konusunda bilgilendirilebilir. Bu bilgilendirmeler her 

okulun kendi imkânları ile olabileceği gibi millî eğitim müdürlüklerince de organize edilebilir.  

5. Sınıf öğretmenlerini diğer öğretmenlerden ayıran en önemli özellik ilk okuma yazma öğretimini 

biliyor olmalarıdır. Eğitim fakültelerinin sınıf öğretmenliği ana bilim dallarında, ilk okuma yazma 

öğretimi dersleri ‘uygulamalı ders’ haline getirilebilir ve uygulamalar gerçek sınıf ortamlarında 

gerçekleştirilebilir Ayrıca bu dersin ders saati artırılabilir. 
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ÖZET 

 Özel sınıflarda eğitim alan çocuklar sosyal ortamlardan uzaklaşmakta ve günlük hayata uyum 

sağlamakta öğrenmesi gereken becerileri öğrenme fırsatı bulamamaktadır. Çanakkale İl’inde yapılan 

çalışmalar sonucunda engelli çocukların daha çok alt sınıflara devam ettiği gözlenmiştir. Engelli 

çocukların özel sınıflardan çıkıp normal sınıflara devam edebilmelerini sağlamak için eğitimcilere bu 

konuda destek olmak, dolayısıyla kaynaştırma eğitimini yaygınlaştırmak ve sağlam temellere 

dayandırabilmek bu projenin en önemli amaçlarındandır. 

 

 Bu projede araştırmanın evrenini, Çanakkale İl’i, örneklemini ise Çanakkale İl merkezinde 

bulunan ilköğretim okulları oluşturmaktadır. Bu proje ile eğitimcilere kaynaştırma hakkında gerekli 

bilgileri hizmet içi eğitim ile verip daha sonra verilen bilgilerin onların tutumlarında değişikliğe sebep 

olup olmadığı ortaya konmaya çalışılmıştır. Çalışma sonucunda, eğitim alan grubun eğitim sırasında 

gözlenmesi sağlıklı yapılamadığından araştırma sonuçlarına eklenmemiştir. Engelli çocukların normal 

gelişim gösteren yaşıtları ile aynı ortamlarda eğitim görmesini amaçlayan bu proje onlar için atılacak 

önemli bir adım olmuştur. Çanakkale’de hemen hemen tüm ilköğretim okullarında kaynak oda 

açılmıştır. Çocuklar buralarda belli sürelerle eğitime alınmaktadır.  

 

 Kaynaştırma, engelli çocuklarla normal gelişim gösteren çocukların aynı ortamda eğitim 

görmesidir.Kaynaştırma her düzeyde, okulöncesinden başlayarak daha ileri yaşlarda da 

yapılabilmektedir. Kaynaştırmanın esasları her düzeyde aynı temel prensiplere dayanmaktadır. Engelli 

çocuk iyi organize edilmiş planlı bir eğitim ortamına alınacak olursa, farklı gelişim özelliklerine sahip 

olan normal çocukları model alma, gözleme, taklit etme, işbirliği kurma, paylaşma ve karşılıklı 

iletişim kurabilme fırsatlarından yararlanmış olmaktadır. Çanakkale İl’inde yapılan bazı araştırmaların 

da gösterdiği gibi eğitimciler kaynaştırmaya olumlu bakmamaktadır. Bunun en önemli sebebi ise 

kendilerini bu konuda yeterli görmemeleridir. 

 

mailto:havisegulec@yahoo.com
mailto:csahin2540@yahoo.com
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ABSTRACT 

The students educated in special classes can not get the chance of gaining the skills needed for 

accommodating to the daily life, and also they are isolated from the social life. The researches 

conducted in Çanakkale revealed that disabled children mostly attend to early classes. The main 

purposes of this project are encouraging the educators to make disabled children attend to the normal 

classes, making inclusion education become wide-spread, and connecting inclusion education to the 

strong bases. 

 The population of the project is the educators in the city of Çanakkale and the sample is the 

educators in the elementary schools in Çanakkale. In this project, the needed information about the 

inclusion education was given to the educators as an in service training; and then, it was tried to be 

revealed that whether this education leads to a change in the educators’ attitudes or not. This project 

which aims to make disabled children be educated in the same environment with normal children was 

a big step for them. In Çanakkale, almost every school obtained a source room as a part of the project.  

The inclusion education means that disabled children are educated in the same environment 

with normal peers. Inclusion can be done at every level; starting from the Pre-school to the later ages. 

The principles of inclusion are derived from the same bases at every level. If disabled children are 

together with normal peers, they can get the chance of taking them as a model, observing them, 

imitating them, cooperating with, sharing with, and communicating with them.  

 

1.GİRİŞ 

 

 Engelli çocuklarla normal gelişim gösteren  çocukların aynı ortamda eğitilebilmeleri için 

eğitimcilerin kaynaştırma hakkında bilgiye sahip olmaları gerekmektedir. Eğiticilerin kaynaştırma 

hakkında hizmet-içi eğitim yoluyla bilgilendirilmeleri ve onların tutumlarında bir değişimin olup 

olmadığı, bu araştırmanın konusunu oluşturmaktadır. 

       Kaynaştırmanın pratik bir tanımlaması ise, engelli çocuğun okul zamanının %50’si ya da daha 

fazlasını normal bir sınıfta, normal sınıf öğretmeninin gözetimi altında geçirmesi olarak ifade 

edilmiştir  (Beck,1987). 

       Başka bir tanımlamaya göre, kaynaştırma özürlü çocukların normal gelişim gösteren 

yaşıtlarıyla normal sınıflarda eğitim ve öğrenime özel bir şekilde dahil edilmesidir. Diğer bir değişle, 

engelli çocukların daha yapıcı psiko-sosyal ilişkiler kurmasını kolaylaştırmaktadır (Uğurlu,1993).   

 26156sayılı ve 02.05.2006 tarihli Resmi Gazetede Madde 6 aşağıdaki şekilde yer almaktadır;  
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  İlköğretimde aşağıdaki ilkeler göz önünde bulundurulur;  Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin 

akranları ile birlikte kaynaştırma uygulamaları yoluyla eğitimlerini sürdürmeleri esastır. Bu öğrenciler 

eğitimlerini akranları ile birlikte aynı sınıfta sürdürebilecekleri gibi okulların bünyesinde açılacak özel 

eğitim sınıflarında da sürdürebilirler. Kaynaştırma yoluyla eğitim uygulamalarında özel eğitim ile 

ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.  

Çanakkale İl’inde, Güleç (1999) tarafından yapılan bir araştırmada, örnekleme alınan  eğitimcilerin 

çoğunluğunun (%68.9) kaynaştırma ile ilgili aldıkları eğitimi yeterli bulmadıkları, %31.1’inin ise 

yeterli bulduğu görülmektedir. Aynı araştırmada,  eğitimcilerin çoğunluğunun (%65.5) bilgi 

almadıkları, %6.6’sının lise düzeyinde, %8.2’sinin üniversite düzeyinde, %3.3’ünün hizmet içi 

toplantılarda, %6.6’sının kaynak kitap okuyarak ve %9.8’inin mesleki toplantılar yolu ile bilgi 

aldıkları görülmektedir. 

 Yine Çanakkale İl’inde, Güleç (2004) tarafından ailelerle   yapılan  başka bir çalışmada, 

örnekleme alınan ailelerin çocuklarının % 92.0 ‘ının özel alt sınıfa, %8’inin ise kaynaştırma sınıfına 

devam ettiği görülmektedir.  Araştırma verilerine bakıldığında, araştırmaya alınan ailelerin %77.5’inin 

kaynaştırma hakkında bilgiye sahip olduğu, %22.5’inin ise bu konuda bilgiye sahip olmadığı ortaya 

çıkmaktadır. Araştırmaya alınan ailelerin %65.7’sinin kaynaştırmaya olumlu baktıkları görülürken % 

20’sinin olumsuz baktıkları ve  %11.2’sinin ise kararsız oldukları görülmektedir.Ailelerin %68.7’sinin 

çocukları için en uygun eğitim ortamının kaynaştırma sınıfı olduğunu, %25’inin özel alt sınıf 

olduğunu ve %6.2’sinin ise yatılı okul olduğunu düşündükleri görülmektedir. 

 Gün geçtikçe daha çok engelli çocuk kaynaştırma amacıyla normal sınıflara alınmaktadır. 

Eğitim ve bilgi olmaksızın, pek çok eğitimci boşuna uğraşmakta, kızgınlık duymakta ve yetersizlik 

hissetmektedir. Bu çocukların ihtiyaçlarını bilmedikleri korkusu gerçektir (Mizen,1983). Zihinsel 

engelli çocuklar için normal eğitim ve en az düzeyde yapılandırılmış çevre kavramları devlet ve hukuk 

tarafından desteklenmiş olsa da, normal sınıf öğretmenleri bu öğrencileri özel sınıflara gönderme 

eğilimindedir. Bunun nedeni, normal sınıf öğretmenlerinin engelli öğrencilerle çalışmayı tercih 

etmemeleri ve yalnızca öğrenebileceğine inandıkları öğrencilerle çalışmayı tercih etmeleridir 

(Sachs,1988).  

Araştırmanın kapsamında Çanakkale İl’inde görev yapmakta olan okulöncesi ve ilköğretim 

öğretmenleri yer almaktadır. Çanakkale İl’inde kaynaştırma uygulaması yeterince yapılamadığı için bu 

grubun desteklenip kaynaştırmanın yaygınlaştırılması planlanmaktadır. Bu eğitim olanaklarından 

yeterince yararlanamayan engelli öğrencilerin eğitim haklarından yararlanmalarına yardımcı olacaktır. 

Ayrıca, ailelerin özel eğitim kurumlarına ulaşamamaları nedeniyle çektikleri sıkıntıların hafifletilmesi 

sonucunu doğuracaktır. Ayrıca, eğitimcilerin ve öğretmenlerin sınıflarında bulunan çeşitli düzeylerde 

engeli olan öğrencilerin (özel öğrenme güçlüğü vb.) ihtiyaçları konusunda daha donanımlı hale 

getirilerek bu öğrencilerin eğitim olanaklarının geliştirilmesini içermektedir 
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2.YÖNTEM 

  Bu çalışma öncelikle bir durum saptama yoluyla hizmet-içi eğitim ihtiyacını belirleme, buna 

uygun olarak bir eğitim programı hazırlama, seçilecek öğretmenleri eğitme, eğitim sonunda 

öğretmenlerin tutumların ölçme ve sonrada öğretmenlerin uygulamalarında değişiklik olup olmadığını 

izlemeyi içermektedir. Dolayısıyla bu çalışma, öntest, sontest ve izleme aşamalarından oluşmaktadır.  

Araştırmada alt problemlere bağlı olarak hem nitel hem de nicel araştırma yöntemlerinden 

yararlanılmıştır. Öğretmenlerin hizmet-içi eğitim ihtiyacını belirleme, buna uygun olarak bir eğitim 

programı hazırlama, seçilecek öğretmenleri eğitme, eğitim sonunda öğretmenlerin tutumların ölçme ve 

sonrada öğretmenlerin uygulamalarında değişiklik olup olmadığının etkisini saptamak için nicel 

araştırma yöntemi olan deneysel desen tasarlanmış, öğretmenlerin görüşlerini belirlemek amacıyla da 

için nitel araştırma yöntemleri kullanılmıştır. 

Öğretmenlere uygulanan anketler sonunda elde edilen veriler tek tek incelenerek bilgisayar 

yardımı ile SPSS (Statistic Program for Social Sciences) programına aktarılmıştır. 

Değerlendirmenin ilk aşamasında, araştırma kapsamına alınan öğretmen görüşleri , “tamamen 

yeterliyim”, “yeterliyim”, “orta derecede yeterliyim”, “yeterli değilim” ve “kesinlikle yeterli değilim” 

şeklinde işaretledikleri maddelerin tek tek frekansları alınmış ve yüzdeleri hesaplanmıştır. İkinci 

aşamada ise, araştırma kapsamına alınan anketlerin puanlarından yararlanılarak ortalamalar 

hesaplanmıştır. Daha sonra, tarafların görüşleri 5’li likert tipi derecelendirme ölçeğine göre  

gruplandırılmıştır. Bu değerlendirme, 1-1.49 arasındaki puanlar “kesinlikle yeterli değilim”, 1.50-2.49 

“yeterli değilim”, 2.50-3.49 “orta derecede yeterliyim”, 3.50-4.49 “yeterliyim i”, 4.50-5.00 “tamamen 

yeterliyim” şeklinde derecelendirilmiştir. Ayrıca değişkenler açısından “F testi” ve “t testi” 

uygulanmıştır.    

2.1. Proje takvimi  

 Proje grubu tarafından, Çanakkale İli’ndeki okulöncesi ve ilköğretim kurumlarında görev 

yapan eğitimci sayısını Milli Eğitim İl Müdürlüğü vasıtasıyla belirlenmesi 20 Ocak 2007- 30 Ocak 

2007 tarihlerinde yapılmıştır.  

 

 Belirlenen gruplarla çalışabilmek ve hizmet içi eğitim için İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden izin 

alınması 25 Ocak 2007- 30 Ocak 2007 arasında gerçekleştirilmiştir. 

 

 Proje kapsamına alınan eğitimcilerin bu konuda yeterli bilgiye sahip olabilmeleri için hizmet 

içi eğitim verilmesi 2007 Nisan ayında, her bir grup için bir haftalık süre ayrılarak   

gerçekleştirilebilmiştir.   
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 Öğretmenlerin uygulamalarının izlenmesi sağlıklı yapılamamıştır. Öğretmenler, sınıflarının 

zaten kalabalık olduğunu, sınıfta bulunacak başka  bir yetişkinin çocukları olumsuz etkileyebileceğini  

belirttikleri için bu çalışma yarım kalmıştır. Dolayısıyla anne babalar ile de görüşmeler 

yapılamamıştır.  

 

Bulguların rapor edilmesi (1 Ocak 2008-20 Ocak 2008). 

 
 

3.BULGULAR VE YORUM 
 
Tablo 1: Örneklemi oluşturan öğretmenlerin kişisel özellikleri  

 

KİŞİSEL BİLGİLER f % 

Cinsiyet 
Erkek 14 42,4 

Kadın 19 57,6 

Yaş 

35-40 7 21,2 

41-46 13 39,4 

47-52 13 39,4 

Medeni Drumu 
Evli 30 90,9 

Bekar 3 9,1 

Mezun Olduğu Okul 

Önlisans 12 36,4 

Eğitim fakültesi 7 21,2 

Lisans Tamamlama 7 21,2 

Eğitim Enstitüsü 7 21,2 

Kıdem 

10-15 yıl 3 9,1 

16-20 yıl 5 15,2 

21-25 yıl 13 39,4 

26-30 yıl 11 33,3 
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31-35 yıl 1 3,0 

TOPLAM  33 100 

 
Tablo 1 İncelendiğinde, araştırmaya katılan öğretmenlerin % 42.4’ü erkek, % 57.6’sı kadındır. 

Öğretmenlerin % 21.2’si 35-40 yaş arası iken, % 39.4’ü 41-46 yaş arası, % 39.4’ü 47-52 yaş arasıdır. 

Öğretmenlerin  % 90.9’u evli iken, % 9.1’i bekardır. % 36.4’ü önlisans mezunu iken, % 21.2’si eğitim 

fakültesi, % 21.2’si lisans tamamlama, % 21.2’si eğitim enstitüsü mezunudur. % 9.1’i 10-15 yıl arası 

kıdeme sahip iken, % 15.2’si 16-20 yıl arası, % 21-25 yıl arası, % 39.4’ü 21-25 yıl arası, % 33.3’ü 26-

30 yıl arası, % 3’ü 31-35 yıl arası kıdeme sahiptir. 

Tablo 2: İlköğretim öğretmenlerinin zihinsel engelli çocukların kaynaştırılmasına yönelik yeterlilik 

düzeyleri 

 Tamamen 

yeterliyim 

Yeterliyim Orta Derecede 

Yeterliyim 

Yeterli 

Değilim 

Kesinlikle 

Yeterli 

Değilim 

 

X  

 

Ss 

 f % f % f % F % f % 

Madde 1 - - - - 2 6,1 15 45,5 4 12,1 4.09 ,53896 

Madde 2 - - 1 3,0 6 18,2 13 39,4 1 3,0 3.66 ,65828 

Madde 3 - - 2 6,1 8 24,2 9 27,3 2 6,1 3.52 ,81358 

Madde 4 - - - - 9 27,3 12 36,4 - - 3.57 ,50709 

Madde 5 - - 3 9,1 11 33,3 7 21,2 - - 3.19 ,67964 

Madde 6 - - 4 12,1 11 33,3 6 18,2 - - 3.09 ,70034 

Madde 7 1 3,0 7 21,2 9 27,3 4 12,1 - - 2.76 ,83095 

Madde 8 1 3,0 6 18,2 9 27,3 5 15,2 - - 2.85 ,85356 

Madde 9 1 3,0 3 9,1   17 51,5 - - 3.57 ,92582 

Madde 10 1 3,0 4 12,1 6 18,2 10 30,3 - - 3.19 ,92839 

Madde 11 1 3,0 10 30,3 2 6,1 8 24,2 - - 2.80 1,0304 

Madde 12 1 3,0 9 27,3 4 12,1 7 21,2 - - 2.80 ,98077 

Madde 13 1 3,0 2 6,1 4 12,1 14 42,4 - - 3.47 ,87287 
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Madde 14 - - 7 21,2 4 12,1 10 30,3 - - 3.14 ,91026 

Madde 15 - - 10 30,3 2 6,1 9 27,3 - - 2.95 ,97346 

Madde 16 - - 9 27,3 4 12,1 8 24,2 - - 2.95 ,92066 

Madde 17 - - 1 3,0 8 24,2 12 36,4 - - 3.52 ,60159 

Madde 18 - - 7 21,2 9 27,3 5 15,2 - - 2.90 ,76842 

Madde 19 1 3,0 8 24,2 8 24,2 3 9,1 1 3,0 2.76 ,94365 

Madde 20 1 3,0 8 24,2 6 18,2 6 18,2 - - 2.80 ,92839 

Madde 21 - - 3 9,1 5 15,2 13 39,4 - - 3.47 ,74960 

Madde 22 - - 5 15,2 5 15,2 11 33,3 - - 3.28 ,84515 

Madde 23 - - 11 33,3 3 9,1 7 21,2 - - 2.80 ,92839 

Madde 24 - - 10 30,3 6 18,2 5 15,2 - - 2.76 ,83095 

Madde 25 - - 4 12,1 9 27,3 8 24,2 - - 3.19 ,74960 

Madde 26 - - 6 18,2 9 27,3 6 18,2 - - 3.00 ,77460 

Madde 27 - - 8 24,2 8 24,2 5 15,2 - - 2.85 ,79282 

Madde 28 - - 7 21,2 9 27,3 5 15,2 - - 2.90 ,76842 

Madde 29 - - 3 9,1 11 33,3 7 21,2 - - 3.19 ,67964 

Madde 30 - - 8 24,2 7 21,2 6 18,2 - - 2.90 ,83095 

Madde 31 - - 9 27,3 5 15,2 7 21,2 - - 2.90 ,88909 

Madde 32 - - 7 21,2 11 33,3 3 9,1 - - 2.80 ,67964 

Madde 33 1 3,0 1 3,0 10 30,3 8 24,2 1 3,0 3.33 ,85635 

Madde 34 - - 4 12,1 9 27,3 7 21,2 1 3,0 3.23 ,83095 

Madde 35 - - 8 24,2 9 27,3 4 12,1 - - 2.80 ,74960 

Madde 36   8 24,2 9 27,3 4 12,1   2.80 ,74960 

Madde 37   8 24,2 10 30,3 3 9,1   2.76 ,70034 

Madde 38   10 30,3 7 21,2 4 12,1   2.71 ,78376 
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Madde 39   7 21,2 9 27,3 3 9,1 2 6,1 3.00 ,94868 

Madde 40   5 15,2 11 33,3 4 12,1 1 3,0 3.04 ,80475 

Madde 41   6 18,2 9 27,3 5 15,2 1 3,0 3.04 ,86465 

Madde 42   7 21,2 7 21,2 6 18,2 1 3,0 3.04 ,92066 

Madde 43   6 18,2 6 18,2 9 27,3   3.14 ,85356 

Madde 44   1 3,0 9 27,3 9 27,3 2 6,1 2.57 ,74642 

Madde 45 1 3,0 9 27,3 8 24,2 3 9,1   2.61 ,80475 

Madde 46 1 3,0 10 30,3 7 21,2 3 9,1   2.57 ,81064 

Madde 47   4 12,1 7 21,2 9 27,3 1 3,0 3.33 ,85635 

Madde 48 1 3,0 6 18,2 7 21,2 7 21,2   2.95 ,92066 

Madde 49 1 3,0 4 12,1 9 27,3 7 21,2   3.04 ,86465 

Madde 50 1 3,0 8 24,2 6 18,2 6 18,2   2.80 ,92839 

 

İlköğretim öğretmenlerinin zihinsel engelli çocukların kaynaştırılmasına yönelik yeterlilik 

düzeylerinin “orta derecede yeterli” ve “yeterli” oldukları görülmektedir. Tabloda, öğretmenler en 

yüksek ortalamayı (4.09) “zihinsel engelli öğrencilerin gelişim özellikleri hakkında bilgi sahibi 

olmaları” konusunda yeterli olduklarını ifade etmişlerdir. En düşük ortalama ise (2.57) öğretmenlerin,  

ilgili uzmanlardan yardım alma ve velilerin evde destek vermeleri konusu olduğu söylenebilir. 

  

Tablo 3: Öğretmenlerin Cinsiyetleri İle Kaynaştırmaya Yönelik Yeterlilik Düzeyleri Arasında 

Farklılık Olup Olmadığına İlişkin Bulgular 

 Cinsiyet N X  S sd t p 

Yeterlilik 

Düzeyi 

Erkek 11 3,1764 ,3679 
19 1,316 ,204 

Kadın 10 2,9160 ,5315 
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Cinsiyete göre öğretmenlerin kaynaştırma eğitimine yönelik yeterlilik düzeyleri arasında 

farklılık olup olmadığına ilişkin bulgulara yer verilmiştir. Bu bulgulara göre, erkek öğretmenlerin 

kaynaştırma eğitimine yönelik yeterlilik düzeylerine ilişkin puan ortalaması (X= 3.17) ile kadın 

öğretmenlerin kaynaştırma eğitimine yönelik yeterlilik düzeyleri (X= 2.91) birbirine yakındır. Bu iki 

ortalama arasındaki farkın istatistiksel bakımdan anlamlı olup olmadığını belirlemek için yapılan t 

testinde, t değeri 1.316 olarak bulunmuştur. Ortalamalar arasında 0.05 önem düzeyinde anlamlı bir 

farklılık bulunamamıştır. Yani erkek ve kadın öğretmenlerin kaynaştırma eğitimine yönelik benzer 

yeterliliklere sahip olduğu söylenebilir.  

 

Tablo 4: Öğretmenlerin Medeni Durumları Kaynaştırmaya Yönelik Yeterlilik Düzeyleri Arasında 

Farklılık Olup Olmadığına İlişkin Bulgular 

 Medeni Durum N X  S sd t p 

Yeterlilik 

Düzeyi 

Evli 20 3,0530 ,4730 
19 ,027 ,979 

Bekar 1 3,0400 - 

 

Medeni duruma göre öğretmenlerin kaynaştırma eğitimine yönelik yeterlilik düzeyleri 

arasında farklılık olup olmadığına ilişkin bulgulara yer verilmiştir. Bu bulgulara göre, evli 

öğretmenlerin kaynaştırma eğitimine yönelik yeterlilik düzeylerine ilişkin puan ortalaması (X= 3.05) 

ile bekar öğretmenlerin kaynaştırma eğitimine yönelik yeterlilik düzeylerine (X= 3.04) birbirine 

yakındır. Bu iki ortalama arasındaki farkın istatistiksel bakımdan anlamlı olup olmadığını belirlemek 

için yapılan t testinde, t değeri 0.027 olarak bulunmuştur. Ortalamalar arasında 0.05 önem düzeyinde 

anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Evli ve bekar öğretmenlerin kaynaştırmaya yönelik benzer 

yeterliliklere sahip olduğu söylenebilir.  

Tablo 5: Öğretmenlerin Yaşları İle Kaynaştırma Eğitimine Yönelik Yeterlilik Düzeyleri Arasında 

Farklılık Olup Olmadığına İlişkin Bulgular 

Yaş N X  S 

35-40 3 2,8067 ,4751 

41-46 11 3,1691 ,4494 

47-52 7 2,9743 ,4841 
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Toplam 21 3,0524 ,4610 

Varyans Analizi Kareler 
Toplamı 

Serbestlik 
Derecesi 

Kareler 
Ortalaması 

F Değeri Önem 
Düzeyi 

Gruplar Arası ,374 2 ,187 

,867 ,437 Gruplar İçi 3,877 18 ,215 

Toplam Kareler 4,251 20  

 

Öğretmenlerin yaşları ile özel eğitim (kaynaştırma eğitimi)e yönelik yeterlilik düzeyleri 

arasında farklılık olup olmadığına ilişkin bulgular Tablo 5’de verilmiştir. Buna göre, 41-46 yaş arası 

öğretmenlerin kaynaştırma eğitimine yönelik yeterlilik düzeylerine ilişkin puan ortalaması (X=3.16) 

en yüksek düzeydedir. 47-52 yaş arası öğretmenlerin kaynaştırma eğitimine yönelik yeterlilik 

düzeylerine ilişkin puan ortalaması (X=2.97), 35-40 yaş arası öğretmenlerin kaynaştırma eğitimine 

yönelik yeterlilik düzeylerine ilişkin puan ortalaması ise, (X=2.80) olduğu görülmektedir. Elde edilen 

bu bulgulara göre, öğretmenlerin kaynaştırma eğitimine yönelik yeterlilik düzeyleri ile yaşları arasında 

bir farklılık olmadığı söylenebilir.  

 

Tablo 6 : Öğretmenlerin Kıdemleri İle Kaynaştırmaya Yönelik Yeterlilik Düzeyleri Arasında Farklılık 

Olup Olmadığına İlişkin Bulgular 

Kıdem N X  S 

10-15 yıl 1 2,2600 , 

16-20 yıl 3 2,8200 ,4521 

21-25 yıl 11 3,1055 ,4688 

26-30 yıl 6 3,2033 ,3706 

Total 21 3,0524 ,4610 

Varyans Analizi Kareler 
Toplamı 

Serbestlik 
Derecesi 

Kareler 
Ortalaması 

F Değeri Önem 
Düzeyi 

Gruplar Arası 
,958 3 ,319 

1,648 ,216 
Gruplar İçi 

3,293 17 ,194 

Toplam Kareler 
4,251 20  
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Öğretmenlerin kıdemleri ile  kaynaştırmaya yönelik yeterlilik düzeyleri arasında farklılık olup 

olmadığına ilişkin bulgular Tablo 6’da verilmiştir. Buna göre 26-30 yıl arası kıdeme sahip 

öğretmenlerin kaynaştırma eğitimine yönelik yeterlilik düzeylerine ilişkin puan ortalaması (X=3.20) 

en yüksek düzeydedir. 21-25 yıl arası kıdeme sahip öğretmenlerin kaynaştırma eğitimine yönelik 

yeterlilik düzeylerine ilişkin puan ortalaması (X=3.10), 16-20 yıl arası kıdeme sahip öğretmenlerin 

kaynaştırma eğitimine yönelik yeterlilik düzeylerine ilişkin puan ortalaması (X=2.82), 10-15 yıl arası 

kıdeme sahip öğretmenlerin özel eğitim (kaynaştırma eğitimi)e yönelik yeterlilik düzeylerine ilişkin 

puan ortalaması ise (X=2.26)  olduğu görülmektedir. Elde edilen bu bulgulara göre, öğretmenlerin 

kaynaştırmaya yönelik yeterlilik düzeyleri ile kıdemleri arasında bir farklılık olmadığı söylenebilir.  

 

Tablo 7: Öğretmenlerin kaynaştırmaya yönelik olarak aldıkları hizmet içi eğitimle ilgili görüşleri 

1.  Almış olduğunuz kaynaştırma hizmet içi eğitimini yeterli buluyor musunuz?   Eğer yeterli 
bulmadıysanız hangi konuların eklenmesini isterdiniz? 

Evet Hayır 

Sanırım süre yetersiz oldu; ama verilen bilgiler 

benim için önemliydi. Örn: BEP’i bilmiyordum. 

Kaynak odayı bilmiyordum. 

Sınıf içinde zihinsel engelli bir çocukla ne 

yapacağımı tam olarak bilemiyorum. Yine de 

zihinsel engellilerle ilgili bilgim arttı. 

Verilecek her şey verildi bana göre. Okul 

idarelerine daha çok iş düşmektedir. 

 

Yeterli olması için daha uzun süre verilmesi 

gerekir. Ayrıca, bireysel eğitim programını daha 

iyi öğrenmek isterdim. 

Bana göre yeterliydi. Daha fazlasını kendimizin 

ve okulun araştırması gerekir. 

 

Yetersiz; çünkü kısa bir süreydi. Özel eğitim 

gerektiren farklı çocukları tanımak gerekir. Belki 

de bu eğitim lisans düzeyinde olmalı. 

Yeterli olduğunu düşünüyorum. Daha fazla 

verilebilecek bir şey yoktu. 

Asıl okulda düzenleme yapılmalı. İdarecilerin 

bize destek olması gerekir. 

Bu sayede rehberlikten de bilgi almış olduk.  

Eğitim yeterliydi. Ancak diğer koşullar 

sağlanmadığı sürece kaynaştırma uygulaması çok 

zor. 

 

Evet. Ancak rehberlik ve okul idaresinin yapması 

gereken şeyler var. 
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Tablo 8: Öğretmenlerin alınan eğitim sonrasında sınıflardaki uygulamalarda olan değişikliklere ait 

görüşleri 

2. Aldığınız eğitim sonrası sınıfınızdaki uygulamalarınızda ne gibi değişiklikler oldu? 
Bu çocuğun sadece benim sorunum olmadığını öğrendim. Sınıfım çok kalabalık olduğu için ona ayrı 

bir zaman ayıramıyorum. 

Bireysel eğitim programını araştırmaya ve öğrenmeye çalıştım. İşim daha da kolaylaştı. Ancak 40 

kişilik sınıfta bu çocuğa zaman ayırmam çok zor.  

Benim sınıfımda 3 kaynaştırma öğrencisi var. Tek olsaydı zaman ayırmam daha kolay olurdu. Ancak 

3 çocuğa zaman ayıramıyorum. Bu nedenle hevesli değilim. 

BEP’i uygulamaya çalışıyorum. İşimi kolaylaştırmam gerek; yoksa çok mutsuz olurum. 

Benim sınıfımdaki çocuk sayısı 5 olduğu için hangi birine zaman ayırabilirim. Ayrıca, bu uygulama 

yüzünden hasta oldum. 

Sınıfımdaki çocuk sayısının azaltılması için idareye müracaat ettim. Çünkü 20 çocuk için tek çocuk 

kaynaştırılabilirmiş; ama olmadı. Şu an sınıfta bu çocuklara zaman ayıramıyorum.  

BEP’i elde ettim ve kendim sınıfımdaki çocuğa göre düzenledim. Bu benim işime çok yaradı. İşim 

kolaylaştı, çocuk da daha sakinleşti. 

Sınıfımda doğru bir kaynaştırma yapabilmem için kaynak oda desteği olmalı. Fakat, yok. Tek başıma 

bu işi yürütemiyorum. 

BEP’i yapmaya çalışıyorum. Ancak tek başıma çok zor. Zaten 45 kişilik bir sınıfım var. Dürüst 

olmam gerekirse tam anlamıyla yapamıyorum.  

Sınıfımda 3 kaynaştırma çocuğu vardı. Onların ikisini başka sınıflara dağıttılar. Başka da bir şey 

değişmedi. 

Tek çocuğum var. Ona ders esnasında başka görevler veriyorum. Ara sıra, destek odaya 

gönderiyorum. Bilgim arttı. 

 

Tablo 9: Öğretmelerin aldığı eğitim sonunda okulda olan değişikliklere ilişkin görüşleri 

3. Aldığınız eğitim sonrası okulunuzda ne gibi değişiklikler oldu? 

Destek oda açılacağı söyleniyor. Ama bu da bana göre başka sorunlar yaratacak. Örn: Destek odada 

kimin görev yapacağı belli değil.  

Müdürümüzle destek-kaynak oda hakkında konuştuk. Bunun zor olacağı, mekan olmadığını söyledi. 

Sanırım açılması yönünde bazı çalışmalar var. 

Destek oda açılması gündemde. Bu belki beni biraz rahatlatır. Ama sınıfımın sayısı azaltılmalı ve tek 

bir kaynaştırma çocuğu olmalı.  
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Kaynak oda açılması için idare ile görüştük. Gerekli olduğu; ancak mekan olmadığı belirtildi.  

Okulumuzda zaten bir kaynak oda var. Ancak, bu bile benim işimi kolaylaştırmıyor.  

Herhangi bir değişiklik olmadı. (3 kişi) 

Yöneticilerle görüştük. Onların da kendilerine göre sorunları var. 

Çocukların sayısının azaltılması dışında bir şey yok. 

Zaten destek oda var. Okul idareleri (başka) mutlaka destek odaları arttırmalı. 

 

Tablo 10: Öğretmenlerin kaynaştırmaya yönelik eğitim öncesi ve sonrası arasındaki değişime ilişkin 

görüşleri  

4. Kaynaştırmaya bakışınız açısından eğitim öncesi ve sonrası arasında değişim oldu mu?   

Kaynaştırmanın gerekli olduğunu zaten biliyordum. Ama önce sınıf ve okul şartları düzeltilirse daha 

olumlu bakarım.  

Kaynaştırmanın eğer sınıf ortamı uygunsa zor olmayacağını öğrendim.  

Eğitim öncesi kaynaştırmada öğretmenin başka kişilerden destek alabileceklerini bilmiyordum. Şimdi 

biliyordum ama destek alacağım kimse yok.   

Kaynaştırmanın önemini her zaman biliyordum. Ama Türkiye koşullarında zor olduğunu 

düşünüyorum. 

Türkiye’de ya da Çanakkale’de bu koşullar olduğu sürece kaynaştırma uygulaması yapılmamalı. 

Çocuklara zarar veriyoruz. 

Önemli olduğunu biliyordum; ancak imkanlar yetersiz. 

Kaynaştırma eğer uygun bir ortamda yapılıyorsa kolay. Kalabalık bir ortamda yapılıyorsa zor. 

Olumsuz bakıyordum; hala da olumsuz bakıyorum. 

Olumlu bakmaya başladım. 

Kendimi yeterli görmüyordum. Şimdi biraz daha rahatım. Ne yapabileceğim konusunda ve haklarım 

konusunda bilgim arttı.  

Zaten olumlu düşünüyordum. Şu an ne yapabileceğimle ilgili daha çok şey biliyorum.  

 
4.SONUÇ VE TARTIŞMA 

 
 Eğitimcilerin tutumlarını ölçmek amacıyla çalışma öncesinde elde edilen bulgular aşağıda yer 

almaktadır. 

 İlköğretim öğretmenleri zihinsel engelli çocukların kaynaştırılmasına ilişkin kendilerini “orta 

derecede yeterli” olduklarını söylemişlerdir. Ayrıca bu çocukların eğitimleri için gerekli hassasiyetleri 

gösterdiklerini belirtmişlerdir. 
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 İlköğretim öğretmenlerini cinsiyetleri, yaşları, mesleki kıdemleri ve medeni durumları ile 

zihinsel engelli çocukların kaynaştırılmasına ilişkin yeterlilikleri  arasında farklılığı olmadığı 

görülmektedir. Yani öğretmenlerin çoğu kaynaştırma eğitimine yönelik benzer yeterliliklere sahip 

oldukları ortaya çıkmıştır. 

 Bu sonuca dayalı olarak aşağıdaki önerilere gidilebilir : 

 Kaynaştırma ilköğretimde görev yapan tüm öğretmenleri ilgilendirdiği için öğretmen 

yetiştiren fakültelerin tümünde bu uygulama hakkında dersler yer almalıdır. 

 - Kaynaştırma uygulaması hakkında bilgi  almamış olan öğretmenler için hizmet içi eğitim 

verilmelidir. 

 - Okul yönetimleri öğretmenlere destek olmak amacıyla “destek oda” açmalıdır. 

 - Okulda bulunan tüm personelin ve ailelerin öğretmene destek olmaları açısından  hizmet içi 

eğitim verilmelidir. 

 Çalışma sonunda hizmet içi eğitim alan öğretmenlerin  görüşleri değerlendirildiğinde, 

 - Öğretmenlerin kaynaştırma uygulamaları konusunda oldukça kapsamlı bilgiye ihtiyaç 

duydukları 

 - Sınıflardaki kaynaştırılan zihinsel engelli çocuk sayısının fazla olduğu ve bununda 

öğretmenlerin işini daha da zorlaştırdığını 

 - Sınıftaki toplam öğrenci sayısının fazla olması nedeniyle engelli çocuğun ihtiyaçlarını -

bilgileri yeterli olsa bile- karşılayamadıklarını 

 - Çevreden gelecek desteğe ihtiyaç duyduklarını ancak okul yönetiminden gerekli desteğin 

alınamadığı 

 - Zor koşullara rağmen  hizmet içi eğitimden öğrendiklerini uygulamak için çaba sarf 

ettiklerini, kaynaştırmaya daha olumlu bakmaya başladıklarını 

 - Kendilerini daha yeterli olduklarını ve neler yapabileceği konusunda bilgilerinin arttığını 

 - Sınıf ve okul ortamında bir takın düzenlemelerimin yapılması durumunda kaynaştırma 

uygulamalarının rahatlıkla yapılabileceğini tartışabilirsin. 

 - Diken ve Sucuoğlu (1999) Yaptıkları çalışmada ülkemizde uygulanan kaynaştırma 

programları için gerekli bazı alt yapı çalışmalarının yapılmadığı, sınıf öğretmenlerinin zihinsel engelli 

çocukların kaynaştırıldığı sınıflarda çalışmaya karşı olumsuz tutum sergilediklerini bulmuşlardır. Aynı 
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çalışmada yeterli bilgisi olmayan ve gerekli desteği alamayan öğretmenlerin sınıfta kontrol sağlamada 

güçlük çektiklerine ve kendilerini yetersiz hissettiklerine dikkat çekilmektedir.  

 - Pik (1986)’e göre öğretmenler sınıflarına engelli bir çocuk yerleştirildiğinde korku, sıkıntı, 

üzüntü ve kızgınlık duygularını yaşamaktadırlar. Bunun sebebi, problemlerle başa çıkamama, kendini 

yetersiz hissetme ve başarısız olma kaygısıdır. 

 Hill ve Reed (1982) tarafından yapılan çalışmada da benzer sonuçlar ortaya çıkmıştır. Bu 

çalışmada entegrasyon programlarının geliştirilebilmesi için yapılacak en önemli işin “öğretmen 

eğitimine önem vermek” olduğunu, daha sonra “sınıftaki çocuk sayısının azaltılması” ve “planlama 

zamanının arttırılması” olduğu belirtilmektedir. 

 Metin ve Güleç (1999) tarafından yapılan araştırmada yine benzer sonuçlar ortaya çıkmıştır. 

Bu sonuçlara göre, örneklemdeki eğitimcilerin daha çok “öğretmen eğitimine önem verilmesi”, 

öğretmen özel eğitimci, yönetici ve aile arasında çok iyi iletişim kurulması, “daha çok kaynak ve 

materyal sağlanması”, “öğretmene çok yönlü destek verilmesi” ve “engelli çocukların kaynaştırma 

sınıflarına uygun yerleştirilmesi” gerektiğini düşündükleri ortaya çıkmıştır 

 Bu sonuca dayalı olarak aşağıdaki önerilere gidilebilir : 

 Kaynaştırma  ilköğretimde görev yapan tüm öğretmenleri ilgilendirdiği için öğretmen 

yetiştiren fakültelerin tümünde bu uygulama hakkında dersler yer almalıdır. 

 - Kaynaştırma uygulaması hakkında bilgi  almamış olan öğretmenler için hizmet içi eğitim 

verilmelidir. 

 - Okul yönetimleri öğretmenlere destek olmak amacıyla “destek oda” açmalıdır. 

 - Okulda bulunan tüm personelin ve ailelerin öğretmene destek olmaları açısından  hizmet içi 

eğitim verilmelidir. 
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ÖZET 

Bitişik eğik yazı, kelimedeki tüm harflerin birleşik olduğu,  el kaldırılmadan kelimenin 

oluşturulduğu bir yazı şeklidir. Yazının bitişik eğik yazılmasındaki amaç, harflerin görünümlerini 

bozmadan hızlı ve akıcı üretilmesini sağlamaktır. 2005’te yürürlüğe giren Türkçe Öğretim 

Programı’nda yazı öğretimine birinci sınıftan itibaren bitişik eğik yazı ile başlanması ve bütün yazı 

çalışmalarında bitişik eğik yazı harflerinin kullanılması öngörülmüştür. 

Bu çalışmada sınıf öğretmenlerinin, birinci sınıflarda bitişik eğik yazı öğretiminde 

karşılaştıkları problemlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada tarama modeli kullanılacaktır.  

Veriler, araştırmacılardan Şahin tarafından geliştirilen “Bitişik Eğik Yazı Öğretiminde Karşılaşılan 

Problemler Anketi” ile elde edilmiştir. İki bölümden oluşan anketin birinci bölümünde, çalışmaya 

katılan öğretmenlerin demografik bilgileri ile ilgili sorular; ikinci bölümünde ise bitişik eğik yazının 

öğretiminde öğretmenlerin karşılaştıkları problemleri ortaya koymayı amaçlayan 3’lü likert tipinde 

sorular yer almaktadır.  

Anketten elde edilecek verilerin istatistiksel analizinde SPSS paket programından 

yararlanılarak,  yüzde (%) ve frekans (f) teknikleri kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre 

getirilecek önerilerin bundan sonraki araştırmalara yol göstereceğine ve bitişik eğik yazı öğretiminde 

karşılaşılan problemlerin giderilmesine katkı sunacağına inanılmaktadır. 

Anahtar Sözcükler: Yazı öğretimi, bitişik eğik yazı. 
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 ABSTRACT 

Adjacent italic handwriting is a kind of handwriting where the word is formed without raising 

hand and all letters are adjecent to each other. The aim for writing adjacent italic way is for producing 

the letters quickly and fluently without spoiling their appearences. In the Turkish Teaching Program 

which was issued in 2005; it is foreseen that from the first class it is necessary to start with adjacent 

italic handwriting and for all writing works adjacent italic handwriting should be used.  

In this survey it is aimed to determine the problems that teachers encounter while teaching 

adjacent italic handwriting in first classes. Scanning model has been used in the survey. The data will 

be obtained by “Questionnaire of Problems encountered during teaching Adjacent Italic Handwriting” 

which is developed by Şahin, one of the researchers. In the first part of the questionnaire which is 

composed of two parts; there are questions about demographic informations of teachers participated in 

the survey and in the second part there are three point likert style questions aims to reveal the teachers’ 

opinions about problems that they encounter while teaching adjecent italic handwriting.  

For the statistical analysis of the data benefit from SPSS package program has been recieved 

and percentage (%) and frequency (f) technics have been used. It is believed that the suggestions made 

according to the survey results will lead further researches and will contribute in solving problems 

encountered while teaching adjecent italic handwriting.  

Key Words: Teaching writing, adjecent italic handwriting. 

 

1. GİRİŞ 

İçinde bulunduğumuz çağda çok hızlı teknolojik gelişmeler yaşanmakta, insanoğlunun ürettiği 

bilgi miktarı hızla çoğalmaktadır. Bilgi çağını yaşayan dünyamızda, birçok ülkenin temel eğitim 

politikaları düşünen, anlayan, sorgulayan, sorun çözen ve bilgi üreten bireyler yetiştirmeye yönelik 

gelişmektedir. Bu süreçte ise öğretim programlarının önemli bir yeri ve rolü bulunmaktadır. Şüphesiz 

öğretim programların bilimsel gelişmelere paralel ve günümüz eğitim yaklaşımlarına uygun biçimde 

geliştirilmeleri gerekmektedir. Bu anlayıştan hareketle hazırlanan Türkçe Dersi (1–5. Sınıflar) Öğretim 

Programı’nda (2005); “Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanan, eleştirel ve yaratıcı düşünebilen, 

bilgiyi kullanabilen, üretebilen, girişimci, kişisel ve sosyal değerlere önem veren bireyler yetiştirmeyi 

amaçlamaktadır” denilmektedir. 

Uygar toplumlarda bireyin kendi uğraş alanında ilerlemesi ancak gelişmiş okuma ve yazma 

becerilerine sahip olmasıyla mümkündür. Çünkü çağdaş insan etkin bir okuma becerisine sahip 

olmadan istenilen düzeyde bilgi birikimine sahip olamamaktadır. Benzer şekilde, etkin bir yazma 

becerisi kazanmadan da elde ettiği bilgi birikimini çevresiyle paylaşamamaktadır. Şüphesiz okuma-
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yazma becerilerinin kazanılması temel eğitimin ilk hedefleri arasındadır. Ancak ilk okuma-yazma 

öğretimindeki hedef çocuğun sadece okuma-yazma becerilerini kazanması olmamalıdır. Temel 

okuma-yazma becerilerini kazanmış olan çocuğun bunlara ek olarak hızlı, doğru ve anlayarak 

okuması, okumaktan zevk alması ve işlevsel bir yazma yeteneği geliştirmesi beklenir (Çelenk, 2007). 

Okuma ve yazmayla ilgili çeşitli tanımlamalar bulunmaktadır. Örneğin Çelenk (1999) 

okumayı yazılı ve basılı dilin anlamının kavranması eylemi olarak tanımlamaktadır.  Akyol (2001: 14) 

ise okumanın yazılı (yazar) ve yazısız kaynaklar, okuyucu ve çevresel unsurların etkileşimi sonucu 

oluşan anlam kurma süreci olduğunu belirtmektedir.  

Yazma ise düşüncelerimizi ifade edebilmek için gerekli sembol ve işaretleri motorsal olarak 

üretebilmek (Akyol, 2001: 51) olarak tanımlanmaktadır. Bir diğer tanımda yazma, bireylerin 

gördüklerini, duyduklarını, düşündüklerini ve yaşadıklarını belli kurallara uygun biçimde yazıyla 

anlatması (Köksal, 2003: 6) olarak verilmektedir. Yazı ise, konuşma dilindeki sözcük ve cümlelerin 

bazı sembolik şekil ve çizimlerle kâğıt üzerine saptanmış biçimleri olarak tanımlanmaktadır (Çelenk, 

2007: 154). 

Yazma, bireylerin iletişim kurmaya yönelik gereksinimlerini karşılaması yanında 

öğrenmelerine de yardım etmektedir (Belet ve Yaşar, 2007). Yazma, zihindeki duygu, düşünce ve 

bilgilerin yazılı olarak ifade edilmesidir. Bunun için öğrencilerin dinledikleri ile okuduklarını iyi 

anlamaları ve zihinlerinde yapılandırmaları gerekmektedir. Okuma ve yazmayla ilgili tanımlar 

incelendiğinde, okumada temel hedefin anlam kurma, yazmada ise düşüncelerin ifade edilmesi olduğu 

şeklinde bir genellemeye gidilebileceği görülmektedir. 

Ancak yazmak; birçok okul çocuğuna zor gelen bir etkinliktir. Çocuk, ilk okuma-yazmaya 

hazırlık aşamasından itibaren kalem, kâğıt ve tebeşirle ilişki kurmak durumundadır. Öncelikle bu 

araçların kullanımı daha sonra ise, amaçlı olarak yazma eylemindeki rollerini öğrenecektir. Yazmayı 

öğrenmek için gerekli olan kelime hazinesi ve dil bilgisi şekillerini öğrenmiş, öğretmen tarafından 

verilen öğrenme yönergelerini de yapacağı eylemler için anlayabilecek durumdadır. Yazı yazmayı 

öğrenmede ortaya çıkan güçlükler, öğretmen tarafından gerekli yardımlarla ortadan kaldırılabilir 

(Ferah, 2001). El yazısıyla yazmak ise bilişsel, devinişsel ve algıyla ilgili becerilerin kullanımını 

gerektiren karmaşık bir eylemdir (Bonny, 1992). 

Ülkemizde Atatürk’ün önderliğinde gerçekleştirilen Harf İnkılâbından sonra, Latin Alfabesi 

ile okuma yazmanın halka kısa sürede öğretilmesi için 1928 yılında okuma yazma seferberliği 

başlatılmıştır. Bu seferberlikte halka bitişik eğik yazı tekniği kullanılarak yazma becerisinin 

öğretilmeye çalışıldığı tarihî vesikalarda yer almıştır. İzleyen yıllarda da çocuk ve yetişkinlere bitişik 

eğik yazı öğretimine devam öğretilmiştir. Ancak daha sonraki ilkokul programlarında büyük ve küçük 

harflerin öğretiminde dik temel harflerin kullanılması istenmiştir. Bu durum 2005 yılına kadar devam 

etmiştir, bitişik eğik yazı öğretimi 2005 yılı Türkçe Programı’nda “ses temelli cümle tekniği” ile 



II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi  687  
 

II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongre Kitabı 

birlikte yeniden ele alınmış ve ilköğretimin birinci sınıflarında öğrencilere bitişik eğik yazının 

öğretilmesi ve ilerleyen sınıflarda da bu yazıya devam edilmesi öngörülmüştür.  

Bitişik eğik yazı; harflerin birbirine bağlanarak heceler, hecelerin de birbirine bağlanarak 

kelimelerin oluşturulduğu bir yazıdır. Öğrenci yazı yazarken sürekli olarak bağlantılar yapmakta ve 

bunu giderek alışkanlık hâline getirmektedir. Bu durum öğrencinin yazının öbür bağlantıları ve 

ayrıntıları üzerinde düşünmesini sağlamaktadır. Böylece bitişik eğik yazı ile öğrenci bağlantılı ve 

ayrıntılı düşünmeyi öğrenmekte ve geliştirmektedir. Bu süreç öğrencinin bilgiler ve anlamlar arasında 

da bağlantı yapmasını kolaylaştırmaktadır (Güneş, 2006). 

Eğik el yazısında tüm harfler sadece bir noktadan (alt çizgiden) başlar. Oysa dik temel 

harflerin yazımı birbirinden farklı dokuz ayrı noktadan başlamakta, bu durum öğrencilerin kelimeleri 

yazarken defalarca durmasını ve durduğu yerden farklı bir yerden devam etmesini gerektirmektedir. 

Harflerin başlaması gibi yazarken sona erdiği noktalar da eğik ve dik temel el yazısında birbirinden 

farklıdır. Eğik el yazısında harfler sadece bir noktada tamamlanırken, dik temel harfler birbirinden 

farklı sekiz ayrı noktada tamamlanır (Başaran ve Karatay, 2005). Bitişik eğik yazısı ise, sürekli ve 

hızlı yazılmaktadır. Dik temel yazıda her harften sonra durulduğu için yazı yazma süreci sık sık 

kesilmekte ve yavaşlamaktadır. Bu durum düşünme sürecini de etkilemektedir. Oysa bitişik eğik 

yazıdaki süreklilik ve hız, düşüncenin sürekliliği ve hızı ile birleşmekte ve birbirinin gelişimini 

desteklemektedir (Güneş,2006). 

Dik temel harflerin ardından bitişik eğik yazı harfleri ile yazmaya başlayan öğrenciler daha 

sonra bitişik eğik yazıya geçişte güçlük çekmektedirler. Bu nedenle ilk okuma-yazma öğretimine 

bitişik eğik yazı ile başlanması gerekmektedir. Ana sınıfı ve anaokullarında kalemi dik tutma ve dik 

çizgi çalışmalarından kaçınılmalıdır. Olabildiğince eğik çizgilere ağırlık verilmelidir (Güneş, 2006). 

Bitişik eğik yazı hızlı yazılmakta, kelime tanımayı kolaylaştırmakta, öğrencilerin beden ve kas 

gelişimine de uygun olmaktadır. Ayrıca bitişik eğik yazı; öğrencinin yazı yazarken harflere, harf 

bağlantılarına ve ayrıntılara dikkat etmesini zorunlu kılmaktadır. Bu durum öğrencinin dikkatini 

önemli oranda geliştirici olmaktadır. Sadece yazma sürecinde değil okuma sürecinde de öğrencinin 

dikkatli olmasını getirmektedir  (Güneş, 2006).  

Öğrenciler okulda kendilerinden beklenilen yazma davranışlarını sergileyebilmeleri için el 

yazısında ustalaşmaları gerekmektedir. El yazısıyla düzgün yazamayanlar yazma becerilerini 

geliştirmede güçlüklerle karşılaşmakta ve eğitim yaşamları boyunca bazı sıkıntılarla karşılaşmaktadır 

(Rosenblum ve diğerleri, 2003). Diğer taraftan öğrencilerin düzgün ve akıcı el yazısına sahip 

olmalarının kimi faydaları bulunmaktadır. Örneğin öğretmenler düzgün el yazısıyla yazılmış ödevlere 

daha yüksek notlar verme eğilimindedir (Graham ve diğerleri, 1998). Ayrıca doğru hecelemeyle akıcı 

el yazısı arasında bağlantı olduğuna ilişkin güçlü kuramsal temeller bulunmaktadır   (Medwell ve 

Wray, 2007).  
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El yazısının niteliğiyle ilgili dikkate alınması gereken diğer bir değişken de yazma hızıdır. 

Bazı uzmanlar el yazısıyla çok yavaş yazan öğrencilerin yazarken düşünce ve planlarını 

unutabildiklerini ileri sürmektedir (Graham ve Weintraub, 1996). Bitişik eğik yazının sürekli, akıcı ve 

hızlı olması, öğrencinin düşüncesini unutmadan yazıya aktarmasını kolaylaştırmaktadır. Düşüncelerini 

kaybetmeden hızla yazıya aktarabilen bir öğrenci kendini daha iyi ifade edebilmektedir (Güneş, 2006). 

El yazısında otomatikleşme bireyin işleyen belleğini yazılanları planlama, organize etme gibi daha 

karmaşık işlemlerde kullanmasına olanak sağlamaktadır. Araştırmalar el yazısında otomatikleşme ile 

yazılanların uzunluğu ve niteliği arasında ilişki olduğunu göstermektedir. Ayrıca el yazısıyla yazmada 

akıcılık yaşla birlikte artmaktadır (Graham ve diğerleri, 1997). Bireyin el yazısının kalitesi onun 

akademik performansı üzerinde de etkiye sahiptir (Berninger ve diğerleri, 1997). 

Ülkemizde 2005 eğitim öğretim yılı itibariyle yeni öğretim programı uygulanmaya başlanmış, 

okullarda okuma yazma öğretimi tekniğinde temel değişiklikler yapılarak okuma öğretiminde ses 

temelli cümle yöntemi, yazma öğretiminde ise bitişik eğik harfler kullanılmaya başlanmıştır. Bu 

süreçte okuma-yazma öğretimi veren öğretmenlerin bazı zorluklar yaşayacakları öngörülebilir. 

Örneğin kendi öğrencilik yıllarında veya öğretmenlik eğitimi süresince bitişik el yazısını akıcı biçimde 

kullanmayı veya öğretmeyi öğrenmemiş öğretmenler bu süreçte bazı zorluklar yaşayabilmektedir. 

Ayrıca birçok öğrencinin el yazısıyla yazmada güçlükler yaşadığı da bilinmektedir (Medwell ve Wray, 

2007). Ancak ne yazık ki bu konuda yeterli değerlendirmeler henüz yapılmamıştır. Öğretmenlerin 

bitişik eğik yazının öğretimi sürecinde karşılaştıkları zorlukların ortaya konması, yaşanan sorunların 

çözüme kavuşturulması yönünde önemli veriler sunabilecektir.    

1.1. Amaç 

Çalışmadaki temel amaç, sınıf öğretmenlerinin bitişik eğik yazı tekniği ile yazı öğretiminde 

karşılaştıkları problemlerin belirlenmesi ve bu problemlerin giderilmesine yönelik olarak çözüm 

önerilerinin geliştirilmesidir.  Bu amaç çerçevesinde aşağıdaki sorulara cevaplar aranmıştır:  

• Yazı öğretiminde öğretmenlerin karşılaştıkları problemlerin dağılımı nasıldır? 

• Öğrenciler küçük harflerle bitişik eğik yazı yazarken en çok hangi harflerin yazımında hata 

yapmaktadırlar? 

• Öğrenciler en çok hangi büyük harflerin yazımında hata yapmaktadırlar? 

• Öğrenciler küçük harflerle bitişik eğik yazı yazarken en çok hangi harfleri birbiriyle 

karıştırmaktadırlar? 

• Öğrenciler küçük ve büyük harflerle bitişik eğik yazı yazarken en çok hangi harflerin 

yazımında zorlanmaktadırlar? 

• Öğretmenlere seçme şansı verilirse yazı öğretiminde hangi yazı tekniğini kullanmak 

istemektedirler? Neden? 
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2. YÖNTEM 

Bu araştırmanın yürütülmesinde tarama modeli kullanılmıştır. Tarama modeli, geçmişte ya da 

halen var olan bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımıdır. Tarama 

modelinde, çok sayıda elemandan oluşan bir evrende, evren hakkında genel bir yargıya varmak için 

evrenin tümü ya da ondan alınacak bir grup örnek ya da örneklem üzerinde tarama yapılmaktadır 

(Karasar, 2002: 77–79).  

2.1. Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini 2009–2010 öğretim yılında Kayseri ilinde görev yapan sınıf 

öğretmenleri; örneklemini Kayseri’nin Merkez İlçesinde random yolla seçilmiş 76 sınıf öğretmeni ile 

Tomarza İlçesinde görev yapan 50 sınıf öğretmeni oluşturmuştur.  

Çalışma grubunu oluşturan öğretmenlerin % 50’si bay,  % 50’si bayandır. % 97,6’sı 1–5. 

sınıflarda müstakil bir sınıfı okuturken, % 2,4’ü birleştirilmiş sınıf okutmaktadır.  % 2,4’ü aday 

öğretmen, % 71,5’i öğretmen ve % 27’si de uzman öğretmen düzeyinde kariyere sahiptirler.  

2.2. Veri Toplama Araçlarının Geliştirilmesi ve Uygulanması 

Araştırma verilerinin elde edilmesinde sınıf öğretmenlerinin bitişik eğik yazı tekniği ile yazı 

öğretiminde karşılaştıkları problemlerin belirlenmesi için veriler, araştırmacılardan Şahin tarafından 

geliştirilen “Bitişik Eğik Yazı Öğretiminde Karşılaşılan Problemler Anketi” ile elde edilmiştir. İki 

bölümden oluşan anketin birinci bölümünde, çalışmaya katılan öğretmenlerin demografik bilgileri ile 

ilgili sorular; ikinci bölümünde ise bitişik eğik yazının öğretiminde öğretmenlerin karşılaştıkları 

problemleri ortaya koymayı amaçlayan 3’lü likert tipinde sorular yer almaktadır.  

Ölçek hazırlama aşamasında alan taraması yapılmış ve Kırşehir merkez ilçesinde görev yapan 

50 öğretmenle görüşülerek bitişik eğik yazı öğretiminde karşılaştıkları problemler genel olarak 

belirlenmiştir. Bu problemler; 40 madde olarak belirlenmiş ve araştırma ölçeğinin hazırlanmasında 

kullanılmıştır. 3’lü likert tipinde hazırlanan anket, alan uzmanlarına okutularak yeniden düzenlenmiş 

ve 28 maddeye düşürülmüştür.  

Anketin sonunda çalışmaya katılan tüm öğretmenlere beş adet de açık uçlu soru yöneltilmiş ve 

bu soruları da cevaplamaları istenmiştir. Bu sorular şunlardır:  

1. Öğrenciler küçük harfleri yazarken en çok hangi harflerin yazımında hata yapıyorlar? 

2. Öğrenciler büyük harfleri yazarken en çok hangi harflerin yazımında hata yapıyorlar? 

3. Öğrenciler hangi harfleri bir biriyle karıştırıyorlar? 

4. Öğrenciler hangi harflerin yazımında zorlanıyorlar? 
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5. Tercih etme şansınız olsaydı, yazı öğretiminde dik temel harfleri mi, bitişik eğik harfleri mi 

tercih ederdiniz? Neden? 

Geliştirilen anket örneklem grubundaki öğretmenlere araştırmacıların denetiminde 

uygulanmıştır. 

2.3. Verilerin Analizi 

Araştırma için geliştirilen anketler uygulanıp toplandıktan sonra, geçerli olan 126 anketteki 

veriler bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Verilerin istatistiksel analizinde SPSS paket programından 

yararlanılmıştır. Elde edilen verileri betimlemek için ise yüzde (%) ve frekans (f) teknikleri 

kullanılmıştır. 

3. BULGULAR VE YORUM  

Bu bölümde ilköğretim okullarında görev yapan sınıf öğretmenlerinin demografik bilgileri ile 

ilgili tablolara ve bitişik eğik yazı tekniği ile yazı öğretirken karsılaştıkları problemlere dair verilerin 

analizi sonucunda ulaşılan bulgularla ilgili tablolara ve yorumlarına yer verilmiştir. 

Tablo 1. Çalışmaya Katılan Öğretmenlerin Hizmet Yıllarına Göre Dağılımları 

Kıdem f % 

0–5 yıl 31 24,6 

 6–10 yıl 21 16,7 

 11–15 yıl 13 10,3 

 16–20 yıl 20 15,9 

 21 -25 yıl 26 20,6 

26 Yıl ve Üzeri 15 11,9 

 Toplam 126 100,0 

 

Çalışmaya katılan öğretmenlerin kıdemleri ile ilgili bilgilerin yer aldığı tablo incelendiğinde, 

öğretmenlerin  %24,6’sının 0–5 yıl, % 16, 7’sinin 6–10 yıl, % 15,9’unun 16–20 yıl ve % 32, 5’inin de 

21 yıl ve üzerinde kıdeme sahip oldukları görülmektedir.  
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Tablo 2. Çalışmaya Katılan Öğretmenlerin Kaç Kez İlk Okuma Yazma Öğrettikleri 

 

 Kaç Kez Öğretti 
Ses Temelli Cümle Yöntemi Cümle Çözümleme Yöntemi 

f % f % 

Hiç Öğretmedi 18 14,3 37 29,4 

 1 kez  57 45,2 17 13,5 

 2 kez 30 23,8 17 13,5 

 3 kez 13 10,3 22 17,5 

 4 ve üzeri 8 6,3 33 26,2 

 Toplam 126 100,0 126 100,0 

Örneklem grubundaki öğretmenlerin % 85,7’si ses temelli cümle tekniğiyle en az bir kez ilk 

okuma yazma öğretmişlerken % 14,3’ü bu teknikle hiç ilk okuma yazma öğretmemişlerdir. Cümle 

çözümleme tekniğiyle en az bir kez ilk okuma ve yazma öğreten öğretmenlerin oranı  % 70,6’dır. Bu 

teknikle hiç öğretmeyen öğretmenleri oranı ise % 29,4’tür. Çalışma grubundaki öğretmenler kıdem 

yıllarına paralel olarak ses temelli cümle yöntemi ile okuma-yazma öğretme oranları daha yüksektir. 

Tablo 3. Çalışmaya Katılan Öğretmenlerin Kaç Kez Yazı Öğrettikleri 

 Kaç Kez Öğretti 
Bitişik Eğik Yazı Dik Temel Harfler 

f % f % 

Hiç Öğretmedi 16 12,7 37 29,4 

 1 kez  63 50,0 17 13,5 

 2 kez 28 22,2 15 11,9 

 3 kez 12 9,5 22 17,5 

 4 ve üzeri 7 5,6 35 27,8 

 Toplam 126 100,0 126 100,0 

 

Örneklem grubundaki öğretmenlerin; % 50’si bir kez, %22,2’si iki kez ve % 15,1’i de üç ve 

daha fazla kez bitişik eğik harflerle yazı öğretmişlerdir.  Bu teknikle hiç yazı öğretmeyen 

öğretmenlerin oranı % 12,7’dir. Dik temel harflerle hiç yazı öğretmeyen öğretmenlerin oranı % 

29,4’tür. Öğretmenlerin % 70,6’sı dik temel harflerle en az bir kez yazı öğretmişlerdir. 
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Tablo 4. Çalışmaya Katılan Öğretmenlerin Bitişik Eğik Yazı İle İlgili Hizmet İçi Eğitim 

Semineri Alma Durumları 

Seminer Alma Durumu f % 

Seminer almayan 93 73,8 

1 kez 25 19,8 

2 kez 5 4,0 

3 kez 3 2,4 

 Toplam 126 100,0 

               

             Tablo 4 incelendiğinde öğretmenlerin %73,8’inin bitişik eğik yazı tekniği ile ilgili hiç seminer 

almadıkları görülmektedir.  Bir kez seminer alan öğretmenlerin oranı % 19,8’dir. Öğretmenlerin 

toplamda % 6,4’ü ise ikiden fazla seminer almışlardır. 

Tablo 5: Öğretmenlerin Bitişik Eğik Yazı Tekniğiyle Yazı Öğretiminde Karşılaştıkları 

Problemlerin Dağılımı  

 

Bitişik Eğik Yazı Öğretiminde Karşılaşılan Problemler 
Evet Kısmen Hayır 

f % f % f % 

1 Öğrenci satırı takip ederek yazamıyor 1 0,8 41 32,5 88 66,7 

2 Öğrenci defteri doğru tutamıyor 3 2,4 39 31,0 84 66,7 

3 Öğrenci kalemi doğru tutamıyor 0 0,0 21 16,7 105 83,3 

4 Öğrenci harfin yazılış yönünü bilmiyor 2 1,6 49 38,9 75 59,5 

5 Harflere gereksiz süslemeler ekliyor 2 1,6 41 32,5 83 65,9 

6 Küçük harfleri seri bir şekilde yazamıyor 2 1,6 40 31,7 84 66,7 

7 Büyük harfleri doğru ve çabuk yazamıyor 3 2,4 76 60,3 47 37,3 

8 
Büyük F,N,P,V,T harflerini kendinden sonra gelen küçük harfle 

birleştiriyor 
2 1,6 43 34,1 81 64,3 

9 Harfleri birbirine bağlarken bağlantı yerlerine dikkat etmiyor 0 0,0 59 46,8 67 53,2 

10 Harfleri yazarken uygun bir şekilde birleştirmiyor 1 0.8 55 43,7 70 55,6 

11 Harfleri açık ve okunaklı şekilde yazamıyor 2 1,6 72 57,1 52 41,3 
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12 Harflerin başlangıç yerlerini doğru yapamıyor 4 3,2 46 36,5 76 60,3 

13 Harflerin boyutlarını satır çizgilerine göre ayarlayamıyor 5 4,0 61 48,4 60 47,6 

14 Harflerin üst ve alt uzantılarını doğru bir şekilde yazamıyor 4 3,2 67 53,2 55 43,7 

15 Harfleri yazarken el kaldırmadan bir çırpıda yazamıyor 6 4,8 51 40,5 69 54,8 

16 
Kelimedeki harflerin noktalarını ve çizgilerini kelimeyi bitirir 

bitirmez koymuyor 
5 4,0 55 43,7 66 52,4 

17 Kelime bitmeden kalemi kaldırıyor 6 4,8 58 46,0 62 49,2 

18 Satır başında büyük harf kullanmıyor 3 2,4 37 29,4 88 69,8 

19 Cümledeki kelimeler arasında uygun boşluk bırakmıyor 0 0,0 43 34,1 83 65,9 

20 Noktalama işaretlerini uygun şekilde kullanmıyor 6 4,8 58 46,0 62 49,2 

21 Bütün yazı boyunca eğikliği koruyamıyor 17 13,5 72 57,1 37 29,4 

22 Yazının tamamını düzenli bir şekilde yazamıyor 9 7,1 83 65,9 34 27,0 

23 Kelimedeki harflerin noktalarını ve çizgilerini koymayı unutuyor 29 23,0 73 57,9 24 19,0 

24 
Basılı materyallerde gördüklerini rahatlıkla bitişik eğik yazı ile 

kâğıda aktaramıyor 
3 2,4 45 35,7 78 61,9 

25 Yazısında estetik görünüm korunmuyor 6 4,8 75 59,5 45 35,7 

26 Seri, işlek ve okunaklı yazamıyor 3 2,4 71 56,3 52 41,3 

27 Kendi yazısını okuyamıyor 3 2,4 42 33,3 81 64,3 

28 Hızlı bir şekilde yazamıyor 26 20,6 59 46,8 41 32,5 

 

Öğretmenlerin bitişik eğik yazı tekniğiyle yazı öğretirken karşılaştıkları problemlerin 

dağılımları ile ilgili bulguların yer aldığı tablo 5 incelendiğinde öğretmenlerin kendilerine sunulan 

problem cümlelerine en çok “hayır’ ve ‘kısmen” şeklinde cevap verdikleri görülmektedir. Bu durumu 

öğretmenlerin bitişik eğik yazı öğretiminde genel olarak çok fazla problemle karşılaşmadıkları 

şeklinde yorumlamak mümkündür.  

Öğretmenlerin verdikleri “hayır” cevaplarının bir kısmının dağılımı şu şekildedir: “Öğrenci 

kalemi doğru tutamıyor % 83,3”,   “küçük harfleri seri bir şekilde yazamıyor % 66,7”, “büyük harfleri 

doğru ve çabuk yazamıyor % 37,3”, “satır başında büyük harf kullanmıyor % 69,8”, “cümledeki 

kelimeler arasında uygun boşluk bırakmıyor % 65,9”, “harfleri yazarken uygun bir şekilde 

birleştirmiyor % 55,6”,  “basılı materyallerde gördüklerini rahatlıkla bitişik eğik yazı ile kâğıda 

aktaramıyor % 61,9”, “kendi yazısını okuyamıyor % 64,3.  Öğretmenlerin daha çok kısmen düzeyinde 

katıldıkları problemlerin dağılımı ise şu şekildedir: “Büyük harfleri doğru ve çabuk yazamıyor % 
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60,3”, “harfleri açık ve okunaklı şekilde yazamıyor % 57,1”, “harflerin üst ve alt uzantılarını doğru bir 

şekilde yazamıyor % 53,2”, “harflerin boyutlarını satır çizgilerine göre ayarlayamıyor % 48,4”, 

“harflerin üst ve alt uzantılarını doğru bir şekilde yazamıyor % 53,2”, “bütün yazı boyunca eğikliği 

koruyamıyor % 57,1”, “yazının tamamını düzenli bir şekilde yazamıyor % 65,9”, “kelimedeki 

harflerin noktalarını ve çizgilerini koymayı unutuyor % 57,9”, “yazısında estetik görünüm 

korunmuyor % 59,5”, “seri, işlek ve okunaklı yazamıyor % 56,3”  ve “hızlı bir şekilde yazamıyor % 

46,8. Öğretmenlerin bitişik eğik yazı tekniğiyle yazı öğretirken karşılaştıkları problemlere “evet” 

düzeyinde verdikleri cevapların en belirgin olanları ise; “bütün yazı boyunca eğikliği koruyamıyor  % 

13,5“, “kelimedeki harflerin noktalarını ve çizgilerini koymayı unutuyor % 23” ve “hızlı bir şekilde 

yazamıyor % 20,6” seçenekleridir. 

Tablo 6: Yazımında Hata Yapılan Küçük ve Büyük Harflerin Dağılımı  

Yazımında 

Hata Yapılan 

Küçük Harfler 

f % 

Yazımında 

Hata Yapılan 

Büyük Harfler 

f % 

f 57 45,2 F 37 29,4 

s 48 38,1 H 37 29,4 

r 45 35,7 G 28 22,2 

k 35 27,8 D 23 18,3 

z 21 16,7 S 23 18,3 

b 20 15,9 V 21 16,7 

J 19 15,1 K 18 14,3 

v 17 13,5 P 17 13,5 

ş 15 11,9 A 16 12,7 

t 12 9,5 T 16 12,7 

a 11 8,7 J 15 11,9 

n 10 7,9 Y 15 11,9 

p 9 7,1 Z 12 9,5 

g 9 7,1 B 9 7,1 

d 8 6,4 R 7 5,6 

y 8 6,4 Ş 7 5,6 
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Tablo 6’daki bulgular incelendiğinde öğretmenlere göre öğrencilerin yazımında en çok hata 

yaptıkları küçük harflerin f (% 45,2) s (% 38,1, r (% 35,7), ve k (% 27,8) olduğu görülmektedir. Yine 

öğretmenlerin görüşlerine göre öğrencilerin yazarken hata yaptıkları büyük harfler ise F ve H (% 

29,4), G (% 22,2), D ve S (% 18,3), V (% 16,7) ve K (% 14,3) şeklinde sıralanmaktadır. 

 

Tablo 7: Yazarken Karıştırılan Harflerin Dağılımı  

Karıştırılan 

Harfler 
f % 

b-d 38 30,2 

m-n 16 12,7 

r-n 14 11,1 

u-v 7 5,7 

p-b 5 4,0 

s-ş 5 4,0 

c-ç 4 3,2 

g-ğ 4 3,2 

ı-i-j 3 2,4 

s-z 3 2,4 

b-l 2 1,6 

a-o 2 1,6 

o-ö 2 1,6 

u-ü 2 1,6 

r-s 2 1,6 

e-f 2 1,6 

Öğrencilerin bitişik eğik yazı yazarken karıştırdıkları ve birbirlerinin yerine yazdıkları 

harflerin dağılımı ile ilgili bulgular tablo 7’de sunulmuştur. Tablodaki veriler incelendiğinde 

öğrencilerin en çok (b ile d) % 30,2; (m ile n) % 12,7; ( r ile n) % 11,1; (u ile v) % 5,7; (p ile b) ve ( s 

ile ş) % 4 harflerini karıştırdıkları görülmektedir. 

  



II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi  696  
 

II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongre Kitabı 

Tablo 8: Yazımında Zorlanılan Küçük ve Büyük Harflerin Dağılımı  

Yazımında 

Zorlanılan 

Küçük Harfler 

f % 

Yazımında 

Zorlanılan 

Büyük Harfler 

f % 

f 31 24,6 F 11 8,7 

r 22 17,5 S 11 8,7 

k 20 15,9 H 9 7,1 

s 20 15,9 K 6 4,8 

b 15 11,9 Z 6 4,8 

z 11 8,7 A 5 4,0 

j 9 7,1 B 4 3,2 

d 6 4,8 D 4 3,2 

v 6 4,8 T 3 2,4 

p 5 4,0 Y 3 2,4 

h 4 3,2 I 2 1,6 

ş 4 3,2 R 2 1,6 

a 3 2,4 Ş 2 1,6 

g 2 1,6 V 2 1,6 

Çalışmaya katılan öğretmenlerin görüşlerine göre öğrencilerin yazarken zorlandıkları büyük 

ve küçük harflerin dağılımı tablo 8’de sunulmuştur. Tabloya göre öğrenciler en çok şu küçük harflerin 

yazımında zorlanmaktadırlar:  f (% 24,6), r (% 17,5), k (% 15,9), s (% 15,9), b (% 11,9), z (% 8,7) ve j  

(% 7,1). Tabloya göre öğrencilerin zorlandıkları büyük harfler ise; F (%8,7), S (% 8,7), H ( % 7,1), K 

(% 4,8) ve Z (% 4,8) şeklinde sıralanmaktadır. 

Tablo 9. Çalışmaya Katılan Öğretmenlerin Yazı Öğretimindeki Tercihleri  

Tercih Edilen Yazı Tekniği f % 

Bitişik Eğik 67 53,2 

Dik Temel 59 46,8 

Toplam 126 100,0 

Tablo 9‘daki bulgular incelendiğinde öğretmenlerin bitişik eğik el yazısını daha fazla (% 53,2) 

tercih ettikleri görülmektedir. Dik temel yazıyı tercih edeceğini beyan edin öğretmenlerin oranı ise % 

46,8’dir.  
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Bitişik eğik yazıyı tercih edeceğini beyan eden öğretmenlerin çoğunluğu bu yazı ile 

öğrencilerin daha estetik yazdıklarını, ilerleyen süreçte daha hızlı yazabildiklerini; dik temel harflerle 

öğretim yapmayı yeğleyen 59 öğretmenin 43’ü öğrencilerin dik temel harflerle daha kolay ve daha 

okunaklı yazabildiklerini, 10’u hayatın her alanında bu yazı tekniğinin daha çok kullanıldığını ifade 

etmişlerdir. Acat ve Özsoy (2006) ve  Gün (2006) tarafından yapılan araştırmalarda  bitişik ve eğik 

yazma çalışmalarında önemli sorunların olmadığı ortaya konulmuştur.  

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

4.1 Sonuçlar 

Öğretmenler kendilerine sunulan problem cümlelerine genel olarak “hayır” ve “kısmen” 

düzeyinde katılmışlardır. Yani çalışmada öğretmenlerin bitişik eğik yazı öğretiminde genel olarak çok 

fazla problemle karşılaşmadıkları saptanmıştır. 

Öğretmen görüşlerine göre öğrenciler bitişik eğik yazı yazarken f, s, r, ve k küçük harfleri ile 

F, H, G, D ve S büyük harflerinin yazımında daha çok hata yapmaktadırlar. 

Öğrenciler bitişik eğik harflerle yazarken en çok, “b ile d”, “m ile n”, “r ile n” ve “u ile v” 

harflerini karıştırmaktadırlar. 

Öğrencilerin yazımında zorlandığı küçük harfler f, r, k, s ve b harfleri iken, büyük harfler; F, 

S, H, K ve Z harfleridir. 

Öğretmenlere yazı öğretiminde bitişik eğik yazı tekniğini dik temel harflerden daha çok tercih 

etmektedirler. 

4.2. Öneriler 

1. Bitişik eğik yazı tekniği ile ilgili her öğretim yılı başında hizmet içi seminerler 

düzenlenebilir, bu seminerlere o yıl birinci sınıfı okutacak öğretmenlerin katılımı sağlanabilir. 

2. Birinci sınıf velileri bitişik eğik yazı tekniği konusunda bilgilendirilebilir. Bu 

bilgilendirmeler her okulun kendi imkânları ile olabileceği gibi millî eğitim müdürlüklerince de 

organize edilebilir.  

3. Alan uzmanları ve Millî Eğitim Bakanlığı yetkilileri öğrencilerin yazımında çok 

zorlandıkları, yazarken çok fazla hata yaptıkları büyük ve küçük harflerin yazılış şekilleri ile ilgili 

alternatifler üretebilir, harflerin ana karakteristiği bozulmadan daha kolay yazılabilecek düzenlemeleri 

yapılabilir.  

4. Alan yazı taraması yapıldığında 2005 yılı programlarıyla ve ses temelli cümle tekniğiyle 

oldukça fazla bilimsel çalışma yapılmış olmasına rağmen, bitişik eğik yazı ve uygulamaları ile ilgili 

çalışmaların çok az düzeyde gerçekleştirildiği gözlenmiştir. Bu nedenle benzer çalışmalar farklı 
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örneklem grupları üzerinde yinelenerek ve başka çalışmalar yapılarak yazı öğretimindeki teknik 

değişikliğinin sonuçları daha nesnel ve somut olarak değerlendirilebilir.  
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ÖZET 

Sosyal bilgiler dersinde “Bilim, Teknoloji ve Toplum” öğrenme alanına ilişkin öğretmen 

görüşlerinin ortaya çıkarılmasını amaçlayan bu araştırmanın deseni niteldir. Araştırmada sosyal 

bilgiler dersinde “Bilim, Teknoloji ve Toplum” öğrenme alanıyla ilgili ilköğretim öğretmenlerinin 

görüşleri incelenmiş ve görüşlerden yola çıkılarak bazı yorumlarda bulunulmaya çalışılmıştır. Böylece 

bu öğrenme alanının okullarda öğretiminin nasıl yapıldığının yanı sıra daha verimli ve etkili nasıl 

işlenmesi gerektiği ile ilgili bilgilerin ortaya çıkartılması düşünülmektedir. Katılımcı öğretmenler 

genel olarak “Bilim, Teknoloji ve Toplum” öğrenme alanının sosyal bilgiler dersi için önemli olduğu, 

ancak programda ele alınışının yetersiz olduğu, ders kitabı, öğrenci çalışma kitabı ve öğretmen kılavuz 

kitaplarında bazı eksiklikler bulunduğu, bu öğrenme alanının öğrencilere önemli katkılar sunduğunu 

belirtmişlerdir. Katılımcılar bu öğrenme alanında İnternet’ten, teknolojik araçlardan yararlandıklarını, 

öğrencilere araştırma ve inceleme görevleri verdiklerini söylemişlerdir. Öğretimde güçlükler olarak 

materyal sıkıntısı, konuların ilgi çekici olmaması, süre yetersizliği, hazırbulunuşluk düzeylerinin farklı 

olması gibi zorluklardan söz etmişlerdir. Çözüm önerileri olarak bilişim teknolojileri sınıflarının daha 

etkin kullanılması, bilim müzelerine gezi düzenlenmesi, somut ve ilgi çekici örneklerin sınıf ortamına 

getirilmesi, sınıfta tartışma ortamının sağlanması gerektiğini belirtmişlerdir. Sonuç olarak “Bilim, 

Teknoloji ve Toplum” öğrenme alanının sosyal bilgiler dersi için önemli olduğu, programda bu 

öğrenme alanına daha fazla yer verilmesi ve kitapların yeniden ele alınıp düzenlenmesi gerektiği, 

bilişim teknolojilerden daha fazla yararlanılması ve konunun somut ve ilgi çekici hâle getirilip 

mailto:autkum@yahoo.com
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öğrencilere sevdirilmesi gerektiği düşünülmektedir. Bu şekilde “Bilim, Teknoloji ve Toplum” 

öğrenme alanından beklenilen hedefler daha etkin bir şekilde kazandırılabilecektir.     

Anahtar Kavramlar: bilim, teknoloji, sosyal bilgiler 

 

ABSTRACT 

This study which aims of revealing teachers’ opinions about the learning field of “Science, 

Technology and Society” is qualitative. In this study, the social studies lesson teachers’ opinions about 

the learning area of “Science, Technology and Society” have been analyzed and some interpretations 

have been made according to data. Thus, besides how the teaching of this learning area is taken place 

in schools, it is thought to reveal how this can be taught more productively and effectively. In general 

the participant teachers stated that the learning field of “Science, Technology and Society” was 

important for the social studies lesson but handling of it in the curriculum was insufficient, there were 

some deficiencies in students’ work books and teachers’ guide books and this learning area presented 

important contributions to the students. The participants said that for this field of learning they utilized 

Internet, technological devices and they gave the students research and analyzing tasks. As for the 

difficulties in teaching they addressed to the difficulties like the lack of materials, the subjects’ being 

unattractive, lack of time, and the differences in the level of readiness. Using information technology 

classes more effectively, arranging for trips to science museums, bringing concrete and interesting 

examples to the classroom, the necessity of providing discussion atmosphere in the classroom had 

been suggested. Consequently it is thought that the learning field of “Science, Technology and 

Society” is important for the social studies lesson, this learning field should be given much more place 

in the curriculum, the text books should be revised, information technologies should be benefited 

much more and the subject should be become more concrete and interesting for the students to be 

liked. As such the goals expected from the learning field of “Science, Technology and Society” will be 

achieved more effectively. 

Key Concepts: science, technology, social studies 

 

GİRİŞ 

Problem Durumu 

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin toplumların ilerlemesinde başat bir unsur olduğu 

söylenebilir. “İnsanın evrimsel tarihi teknoloji tarihine dayanmaktadır (McCellan III ve Dorn, 2006, 

s.9).” Bilimsel-teknolojik gelişmelere insanlık tarihinin en önemli ilk buluşu ateş yakmasını öğrenme 
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süreci gösterilebilir. İlkel toplumlar için ateş yakmak çok önemlidir. Ateş yakmasını öğrenerek “insan 

artık bilinçli bir yaratıcı (Childe, 1992, s.44)” hâline gelmiştir. “Ateş, sıcaklık sağlayarak insanların 

daha soğuk iklimlere göç edebilmesini sağlamış ve yeryüzünün ateşsiz yerleşilemeyecek çok geniş 

bölgelerinde insanların yerleşmesine olanak hazırlamıştır (McCellan III ve Dorn, 2006, s.10).” 

Böylece insanlar “doğaya başat olan gücünü kanıtlıyor, nesneleri kendi dileğine göre biçimlendirme 

(Childe, 1992, s.44).” yeteneği kazanmıştır. “İnsanlar doğa karşısındaki zayıflıklarını grup hâlinde 

yaşayarak gidermeye çalışmışlardır. Grup hâlinde yaşamanın yetersiz kaldığı zaman doğadan yaptığı 

aletler ile doğa karşısında, doğaya karşı uyum mekanizmaları geliştirmiştir (Ercan, 2008, s.40).” 

İnsanlık tarihinde büyük dönüşümleri ifade eden “Tarım Devrimi”, “Kent Devrimi”, “Sanayi 

Devrimi” gibi ekonomik ve toplumsal değişimlerin altında teknolojik gelişmeler yatar. “Teknoloji, 

insan-doğa ilişkisi sonunda doğmuş ve insan-insan ilişkisini biçimlendirmiştir (Kongar, 1985, s.310).” 

Ülkelerin gelişmesinde, uygarlıkların ortaya çıkmasında, toplumsal ilerlemede “bilim ve teknoloji”nin, 

çok önemli işlevleri yerine getirdiği düşünülmektedir. Tarih boyunca meydana gelen bilimsel-

teknolojik gelişmeler, fen ve teknolojinin yanı sıra ilköğretim sosyal bilgiler dersi “Bilim, Teknoloji 

ve Toplum” öğrenme alanında ağırlıklı olarak ele alınmıştır.  

Sosyal Bilgiler Programı’nda “Bilim, Teknoloji ve Toplum” öğrenme alanına 4, 5, 6 ve 7. 

sınıflarda yer verilmiştir. “Bilim, Teknoloji ve Toplum” öğrenme alanı, ilköğretim 4. sınıfta “İyi ki 

Var”, 5. sınıfta “Gerçekleşen Düşler”, 6. sınıfta “Elektronik Yüzyıl” ve 7. sınıfta “Zaman İçinde 

Bilim”  ünitelerinde ele alınmıştır. Bu araştırmada örneklem olarak ilköğretim birinci kademe sosyal 

bilgiler dersine giren öğretmenler alındığından “Bilim, Teknoloji ve Toplum” öğrenme alanının 4 ve 

5. sınıf programları temel alınmıştır. Sosyal Bilgiler Programı’nın genel amaçları arasında yer alan 

“Bilim ve teknolojinin gelişim sürecini ve toplumsal yaşam üzerindeki etkilerini kavrayarak bilgi ve 

iletişim teknolojilerini kullanır (MEB, 2005).” hedefi, “Bilim, Teknoloji ve Toplum” öğrenme alanıyla 

doğrudan ilgilidir. 

İlköğretim 4 ve 5. sınıf Sosyal Bilgiler Programı’nın “Bilim, Teknoloji ve Toplum” öğrenme 

alanında teknolojik gelişmelerin başlangıcı olarak ilk insanların yaptıkları basit aletler alınmıştır. 

İlköğretim 4 ve 5. sınıflarda bilimsel ve teknolojik gelişmelerin toplum yaşamı üzerindeki etkilerine 

genel olarak değinilmiştir. Bu durum, 4 ve 5. sınıf öğrencilerinin somut olarak yaşadıkları, 

kullandıkları, karşı karşıya oldukları teknolojileri ve teknolojinin yarattığı değişimleri öncelikli olarak 

öğrenmelerinin istendiği şeklinde açıklanabilir.  

Toplumların gelişmesinde son derece etkili olan bilim ve teknoloji konularına sosyal bilgiler 

dersinde yer verilmesi öğrencilerin geçmiş, bugün ve gelecekteki gelişimi ve değişimi anlayıp 

yorumlamalarında önemli bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Ata (2008) çağımızda bilimsel-

teknolojik gelişmelerin hızlı bir sosyal değişmeye yol açtığını belirterek yeni koşullara uyum 

sağlamanın önemine dikkat çekmiştir. Bilim ve teknoloji eğitimiyle sosyal değişmenin aynı başlık 
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altında sosyal bilgiler eğitimine özgü bir şekilde incelenmesinin “gelecekte daha donanımlı 

vatandaşların yetişmesini (Ata, (2008, s.10)” sağlayacağını belirtmiştir.  

Amaç  

Bilimsel-teknolojik gelişmeleri takip etmede ve toplumsal değişmeye uyum sağlamada “Bilim, 

Teknoloji ve Toplum” öğrenme alanının, çok önemli işlevleri yerine getirdiği düşünülmektedir. 

Araştırmadaki amaç; “Bilim, Teknoloji ve Toplum” öğrenme alanının öğretimi hakkında 

öğretmenlerin ne düşündüklerini ortaya çıkartmaktır. Böylece bu öğrenme alanının okullarda 

öğretiminin nasıl yapıldığının yanı sıra daha verimli ve etkili nasıl işlenmesi gerektiği ile ilgili 

bilgilerin ortaya çıkartılması düşünülmektedir.  

 

YÖNTEM 

Araştırmanın Deseni 

Araştırma sosyal bilgiler öğretmenlerinin “Bilim, Teknoloji ve Toplum” öğrenme alanına 

ilişkin görüşlerini belirlemeye yönelik nitel bir çalışmadır. Çalışmada durum çalışması deseni 

kullanılmıştır. Durum çalışması deseni “nasıl’ ve ‘niçin’ sorularını temel alan, araştırmacının kontrol 

edemediği bir olgu ya da olayı derinliğine incelemesine olanak veren araştırma yöntemidir (Yıldırım 

ve Şimşek, 2008, s. 277)”. Bu desende, sosyal bilgiler dersinde “Bilim, Teknoloji ve Toplum” 

öğrenme alanına ilişkin öğretmen görüşleri derinlemesine ve ayrıntılı görüşmeler yoluyla 

araştırılmıştır.  

Katılımcılar 

Katılımcılar, Ankara-Mamak’da görev yapan ilköğretim 4 ve 5. sınıf sosyal bilgiler dersine 

giren öğretmenlerden, amaçlı örnekleme yöntemlerinden maksimum çeşitlilik örneklemesiyle 

seçilmiştir. “Buradaki amaç, göreli olarak küçük bir örneklem oluşturmak ve bu örneklemde çalışılan 

probleme taraf olabilecek bireylerin çeşitliliğini maksimum derecede yansıtmaktır (Yıldırım ve 

Şimşek, 2008, s. 108)”. Bu amaçla seçilen sekiz öğretmenin görev yaptıkları okulun bulunduğu yerin 

sosyo-ekonomik düzeyi (alt-orta-üst), okulun bulunduğu yerleşim yeri (köy-kent), öğretmenin mezun 

olduğu bölüm (sınıf öğretmenliği-diğer), öğretmenin mesleki kıdemi ve okuttuğu sınıf (4-5) gibi 

boyutlar dikkate alınarak araştırmada çeşitlilik sağlanmaya çalışılmıştır. 
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Tablo 1: Katılımcılarla ilgili bilgiler 

Görüşmeciler 

 

Sosyo-

ekonomik 

Düzey 

Yerleşim 

Yeri 

Mezun Olduğu 

Bölüm 

Kıdem 

(yıl) 

Okuttuğu 

Sınıf 

A Orta Kent Diğer 10-19 5 

B Orta Kent Diğer 10-19 5 

C Alt Köy Sınıf Öğretmenliği 1-9 5 

D Alt Köy Diğer 10-19 4 

E Orta Kent Sınıf Öğretmenliği 1-9 4 

F Orta Kent Sınıf Öğretmenliği 10-19 4 

G Üst Kent Sınıf Öğretmenliği 20 + 4 

H Üst Kent Diğer  10-19 5 

 

Verilerin Toplanması ve Analizi 

Araştırmada öğretmenlerin görüşlerini toplamak amacıyla görüşme formu hazırlanmıştır. 

Görüşme formu hazırlanırken konuyla ilgili alanyazın taraması yapılmıştır. Daha sonra hazırlanan 

sorular hakkında GÜ Eğitim Fakültesinden iki öğretim üyesinin ve bir sosyal bilgiler öğretmeninin 

görüşleri doğrultusunda görüşme formuna son şekli verilmiştir. Bu aşamada önceden hazırlanan on 

soru, altı soruya indirilmiştir. Hazırlanan “Öğretmen Görüşme Formu”nun bir öğretmenle ön 

uygulaması yapılmıştır. Görüşme formu 1-12 Mart 2010 tarihlerinde sekiz öğretmene uygulanmıştır. 

Sorular en az bir gün önceden katılımcıya ulaştırılmıştır.  Görüşmelerin dördü sesli, dördü de yazılı 

olarak kaydedilmiştir.  Öğretmenlere, görüşme sonunda kayıtları okuyabilecekleri ve 

dinleyebilecekleri söylenmiştir. Bu süreçte belirtmek istemedikleri ya da kayıt altına alınmasından 

rahatsız olabilecekleri bilgilerin silinebileceği belirtilmiştir.  

Araştırma sonunda elde edilen veriler, betimsel analiz tekniği ile incelenmiştir. Sesli 

kaydedilen veriler deşifre edilmiş ve öğretmenlere birer harf (görüşme sırasına göre A, B, C, D, E, F, 

G, H) verilerek görüşler çözümlenmiştir. Altı soru ile ilgili bulgular ayrı ayrı ele alınmış gerekli 

görülen yerlerde görüşmecilerin ifadeleri bire bir alıntı yapılarak verilmiştir. 

Sorular 

1. “Bilim, Teknoloji ve Toplum” öğrenme alanının sosyal bilgiler dersindeki işlevi hakkında 

neler düşünüyorsunuz? 
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2. “Bilim, Teknoloji ve Toplum” öğrenme alanının programda ele alınışını yeterli görüyor 

musunuz? Açıklar mısınız? 

3. “Bilim, Teknoloji ve Toplum” öğrenme alanının öğretiminde ders kitabı, öğrenci çalışma 

kitabı ve öğretmen kılavuz kitaplarını yeterli görüyor musunuz? Açıklar mısınız?  

4. “Bilim, Teknoloji ve Toplum” öğrenme alanı, öğrencilere nasıl katkı sağlıyor? 

5. “Bilim, Teknoloji ve Toplum” öğrenme alanının öğretiminde hangi uygulamaları 

yapıyorsunuz? 

6. “Bilim, Teknoloji ve Toplum” öğrenme alanının öğretiminde karşılaştığınız güçlükler 

nelerdir? Bu güçlükler karşısında hangi çözüm yollarını kullanıyorsunuz? 

 

BULGULAR VE YORUMLAR 

Bu bölümde öğretmenlerin sorulara verdikleri yanıtlardan yola çıkılarak görüşleri araştırmanın 

amaçları doğrultusunda analiz edilerek yorumlanmıştır. 

1. “Bilim, Teknoloji ve Toplum” öğrenme alanının sosyal bilgiler dersindeki işlevi 

 Katılımcıların hepsi “Bilim, Teknoloji ve Toplum” öğrenme alanının sosyal bilgiler dersi için 

önemli ve gerekli olduğunu düşündüklerini ifade etmişlerdir. Bir katılımcı (A) sosyal bilgiler dersinin 

“bireyin toplumsal varoluşunu gerçekleştirmesine ve geliştirmesine yardımcı” belirterek bu öğrenme 

alanının sosyal bilgiler dersindeki işlevini şu şekilde ifade etmiştir: 

“Yaşadığı toplumu gerek geçmişte şekillendiren, gerekse günümüzde etkisi altına alan çeşitli 

gelişmelerin, sosyo-ekonomik, kültürel faktörlerin bireylere aktarılması be dersin ana temalarını 

oluşturmaktadır. Dolayısıyla yaşamın tüm alanlarında kendini gösteren bilimsel ve teknolojik 

gelişmelerin ders kapsamında yer alması son derece gerekli ve önemlidir. (A)”  

 Diğer bir katılımcı (B) bilim ve teknolojiyle ilgili konuların sosyal bilgiler dersi içinde ele 

alınmasının gereğini vurgulayarak bu durumun “bilim ve teknolojinin eğitim vasıtasıyla toplumun 

geneline yayılmasına olanak” sağlayacağını belirtmiştir. Bir katılımcı (C) bilim konularının 

“öğrencilerde merak duygusunu geliştirerek araştırma yapmaya sevk ettiğini”, diğer bir katılımcı (D) 

bilim ve teknoloji konularına yer verilmemesi durumunda “sosyal bilgiler dersinin önemli bir 

ayağının kırık olacağını” söyleyerek “Bilim, Teknoloji ve Toplum” öğrenme alanının sosyal bilgiler 

dersi için önemli gördüklerini ifade etmişlerdir. Soruyla ilgili bir diğer katılımcı (H) “Bilim, Teknoloji 

ve Toplum” öğrenme alanının öğrencilerde merak uyandırdığını, araştırmaya yönlendirdiğini, dersin 

öğrenci merkezli olmasını ve bilgilerin kalıcı olmasını sağladığını belirterek bu öğrenme alanının 

sosyal bilgiler dersi için önemini vurgulamıştır. Katılımcılardan biri (G) bu öğrenme alanının sosyal 

bilgiler dersi için işlevini aşağıdaki görüşleriyle ifade etmiştir: 
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“Bilim ve teknolojinin hayatımızı nasıl kolaylaştırdığını; geçmiş ve günümüzü kıyaslayarak 

geçmişte (…) insanların hayatı nasıldı, şimdi nasıl kolaylaştı gibi konulara öğrenciler son 

derece ilgili davranıyorlar. Buna ek olarak ‘gelecekte neler olabilir?’ gibi sorular (öğrencilerin) 

hayal güçlerini kullanmalarına ve yeni fikirler üretmelerine neden oluyor.(G)” 

 Bu bulgulardan yola çıkarak öğretmenlerin “Bilim, Teknoloji ve Toplum” öğrenme alanının 

sosyal bilgiler dersi için önemli ve gerekli buldukları söylenebilir. Bütün katılımcılar çeşitli 

düşünceleri öne sürerek bu alanın sosyal bilgiler dersindeki işlevi konusunda birleşmişlerdir.  

2. “Bilim, Teknoloji ve Toplum” öğrenme alanının programda ele alınışı 

Katılımcılar genel olarak “Bilim, Teknoloji ve Toplum” öğrenme alanının programda ele 

alınışını yetersiz gördüklerini ifade etmişlerdir. Bir katılımcı dışında (D)  programda bilim ve teknoloji 

konularına daha çok yer verilmesi istemektedirler. Katılımcılardan biri bilim ve teknoloji konularının 

programda ele alınışının yetersiz olduğunu belirterek bu düşüncesini “Genellikle eski ve yeni 

karşılaştırması yapılmış. Bu ürünlerin (teknolojik) hayatımızdaki yerinden bahsedilmemiş. (C)” 

şeklinde ortaya koymuştur. Diğer bir katılımcı (F) öğrenme alanının programda ele alınışını yetersiz 

gördüğünü söyleyerek genel olarak eksiklikleri şu şekilde belirtmiştir: 

“Günümüzde yaşanan gelişime ve değişime sadece sonuçlarıyla veriliyor. En azından nedenleri 

üzerinde yeterince durulmuyor. Bunun yanında bilim adamlarının hayat öyküleri ilgi çekici bir 

şekilde verilebilirdi.(F)”  

“Bilim, Teknoloji ve Toplum” öğrenme alanının ele alınışı hakkında bir diğer katılımcı (B) 

“psiko-motor beceriler ve duyuşsal özellikler bakımından alanın yeniden düzenlenmesi gerektiğini” 

belirterek öğrencilerin bilim ve teknoloji konularına ilgi duyabileceği ve yaratıcılıklarını 

geliştirebilecekleri etkinlikler yapmaları bakımından düzenlenmesi gerektiğini ifade etmiştir. 

Katılımcılardan biri (H) teknolojinin her geçen gün gelişmekte, farklılaşmakta olduğunu vurgulayarak 

programda sürekli değişiklik yapılmasını önermiştir. Diğer bir katılımcı (A) “Bilim, Teknoloji ve 

Toplum” öğrenme alanının programda ele alınışını yetersiz olduğunu söyleyerek düşüncesini şu 

şekilde ifade etmiştir: 

“Bu öğrenme alanı programda daha kapsamlı ele alınabilirdi. Konuların özet hâlinde 

değerlendirildiği kanısındayım. Uygarlığın gelişmesinde en önemli nedenleri arasında yer alan 

bilim ve teknoloji konuları öğrencilerin seviyesine göre daha ayrıntılı yer alabilirdi.(A)” 

Bunun yanında bir katılımcı (D) “Bilim, Teknoloji ve Toplum” öğrenme alanının programda 

ele alınışını bir önceki programla karşılaştırma yaparak yeterli gördüğünü belirtmiştir. Bu duruma da 

aşağıdaki gerekçeleri göstermiştir: 

“2004 yılına kadar uygulanan programda bilim ve teknoloji konuları son derece yetersizdi. 

Üstelik tarih ve coğrafya konularına boğulmuştu. Şimdiki programda ise bilim ve teknoloji 
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konularına sosyal bilgiler dersinin her düzeyde yer verilmiş. Belki zamanla geliştirilebilir. Ama 

şu an için yeterli görüyorum. (D)” 

Bu bulgulardan yola çıkarak sosyal bilgiler dersinde “Bilim, Teknoloji ve Toplum” öğrenme 

alanının programda ele alınışını yedi katılımcının yetersiz, bir katılımcının ise yeterli gördüğü 

söylenebilir. Yeterli gören katılımcı bir önceki programa göre yeterli gördüğünü belirterek göreceli bir 

ifade kullanmıştır. 

3. “Bilim, Teknoloji ve Toplum” öğrenme alanının öğretiminde ders kitabı, öğrenci 

çalışma kitabı ve öğretmen kılavuz kitaplarının yeterliliği 

Katılımcılardan üçü (A,D,H) bazı eksiklikleri olmasına rağmen “Bilim, Teknoloji ve Toplum” 

öğrenme alanının öğretiminde ders kitabı, öğrenci çalışma kitabı ve öğretmen kılavuz kitaplarını 

yeterli görürken beşi (B,C,E,F,G) ise yetersiz gördüklerini ifade etmişlerdir. Katılımcılardan biri (C) 

kitapların öğrencilerin ilgisini çekmediğini belirterek bu düşüncesini “Daha zevkli anlatılabilecek bir 

konu sıkıcı anlatılmış” şeklinde; bir diğer katılımcı (F) “Ders kitapları, çalışma kitaplarının öğrenci 

açısından yetersiz, kılavuz kitapları öğretmenleri yönlendirmede yetersiz kaldığını” ifade etmişlerdir. 

Bunun yanında C ve F öğretmen kılavuz kitabının öğretmenlere kılavuzluk etmekten uzak olduğunu 

ve kitabı genellikle kullanmadıklarını söylemişlerdir. Katılımcılardan biri (G) ise bilim ve teknoloji 

konularının ders ve çalışma kitaplarında “sığ ve basit”  ele alındığını, öğretmen kılavuz kitaplarının 

kendisini tatmin etmediğini ifade etmiştir. Bir diğer katılımcı (E) ders kitaplarında bilim ve teknoloji 

konularına eksik yer verildiği, tüm kitapların sanki aceleyle yazıldığını söyleyerek şu yorumu 

yapmıştır:  

“Kitaplar sadece bir yıl kullanıldığı için baskı kalitesi yetersiz. Öğrencilerin yaratıcılıklarını 

geliştirmede eksik yönleri var. (…) Etkinliklerin bazıları sanki sayfa dolsun diye verilmiş. 

Öğretmen kılavuz kitabında benim yapabileceğim ilgi çekici etkinliklere ve bilgilere yer 

verilmemiş. (E)” 

Kitapların yetersiz olduğunu söyleyen katılımcılar genel olarak konuların sıkıcı ve eksik ele 

alındığını belirterek kitapların zenginleştirilmesi gerektiğini vurguladıkları görülmektedir. 

Katılımcılardan üçü ders kitabı, öğrenci çalışma kitabı ve öğretmen kılavuz kitaplarını bazı eksiklikleri 

olmasına karşın yeterli gördüklerini ifade etmişlerdir. Katılıcılardan biri (H) genel olarak kitapları 

yeterli bulurken öğretmenlerin sınıf düzeyine göre soruları çeşitlendirmeleri gerektiğini ve çalışma 

kitaplarında daha fazla yaratıcı etkinliklere yer verilmesini önermiştir. Bir katılımcı (A) kitaplarda 

“Bilimsel düşüncenin önemi vurgulanarak bilimsel çalışmalar hakkında bilgi verilmektedir.” 

belirterek şu yorumda bulunmuştur: 

“Burada (ders kitabında) bilimsel çalışmanın nasıl yapılacağını örneklendirmiş olmasıdır. Ders 

kitaplarında bulunan bu örneklendirmeler bilgi kaynaklarına nasıl ulaşılacağını içermektedir. 

Çalışma kitaplarındaki etkinlikler bilim ve teknolojinin geçirdiği aşamaları ve yaşamımızdaki 

önemini kavratmaya yöneliktir. (A)”   
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Bu bulgulardan yola çıkarak “Bilim, Teknoloji ve Toplum” öğrenme alanının öğretiminde ders 

kitabı, öğrenci çalışma kitabı ve öğretmen kılavuz kitaplarında bazı eksikliklerin olduğunun bütün 

katılımcılarca vurgulandığı; sadece üç katılımcının genel olarak kitapları yeterli buldukları 

söylenebilir. Diğer katılımcıları ise kitapları yetersiz bulduklarını ifade etmişlerdir.  

4. “Bilim, Teknoloji ve Toplum” öğrenme alanının öğrencilere katkısı 

Bütün katılımcılar “Bilim, Teknoloji ve Toplum” öğrenme alanının öğrencilere olumlu katkıda 

bulunduğunu belirtmişlerdir. Özellikle öğrencilerin bilim ve teknoloji tarihini öğrenmelerinde, 

geçmişle günümüzü karşılaştırmalarında, bilim ve teknolojinin toplumların gelişmesindeki önemini 

fark etmelerinde, yaratıcı olmalarında önemli işlevleri olduğu genel olarak katılımcılarca 

vurgulanmıştır. Bir katılımcı (B) bu alanın “öğrencileri yaşadıkları ortamdan çıkarması ve ufuklarını 

genişletmesi bakımından son derece faydalı” olduğunu söyleyerek bu konuların öğrencilerin yaratıcı 

düşünme becerilerini geliştirdiğini ifade etmiştir. Bir diğer katılımcı (A) öğrencilerin “bilim ve 

teknolojinin gelişim sürecini ve toplumsal yaşam üzerindeki etkilerini kavrayabilirlerse, bilgiye 

ulaşmada teknoloji kullanabilme becerisi edindiklerinin” altını çizerek bu öğrenme alanının 

öğrencilere katkısını şu şekilde belirtmiştir: 

“Sosyal bilgiler dersinin öğrenciyi hayata hazırladığı düşünüldüğünde, bu öğrenme alanının ne 

kadar önemli bir paya sahip olduğu açıktır. Hayal kurmanın ve hedefleri peşinde yılmadan, 

sabır ve azimle koşmanın önemi bu sayede öğrenci dikkatine sunulmaktadır. Bilimsel çalışma ve 

düşünmenin nasıl olacağına ilişkin temel bilgiler yine bu öğrenme alanı sayesinde öğrenci 

karşısına çıkmaktadır. (…) Özet çıkarma, not tutma, kaynak göstermenin önemi 

vurgulanmaktadır. Buluşları olan insanların kişilik özelliklerine vurgu yapılarak başarıya giden 

yol örneklendirilmektedir. (A)”    

Bir katılımcı (H) “Bilim, Teknoloji ve Toplum” öğrenme alanının “öğrencilerin daha geniş 

düşünmesi, yaratıcılıklarını ortaya koymak, (bilim ve teknolojiye) farkındalıklarını artırmak 

anlamında katkı” sağladığını söylemiştir.  Bir diğer katılımcı (E) “Bilim, Teknoloji ve Toplum” 

öğrenme alanının öğrencilere katkısına değindikten sonra bu konuyu şu şekilde belirtmiştir: 

“Öğrenciler geçmişi günümüzle günümüzü gelecekle kıyaslama fırsatı sağlıyor. Bilim ve 

teknolojinin insan hayatına ne kadar faydalı olduğunu kavramlarını sağlıyor. Aynı zamanda 

zararlarının da ne olduğunu öğreniyorlar.(E)”     

Bu bulgulardan yola çıkarak bütün katılımcıların “Bilim, Teknoloji ve Toplum” öğrenme 

alanının öğrencilere birçok yönden katkı sağladığını vurguladıkları; bu öğrenme alanının sosyal 

bilgiler dersi için gerekli gördükleri söylenebilir. Ayrıca öğrencilerin teknolojinin zararlı kullanımını 

öğrenmelerinde de bu öğrenme alanının önemini belirtmişlerdir. 
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5. “Bilim, Teknoloji ve Toplum” öğrenme alanının öğretimindeki uygulamalar 

Katılımcılar “Bilim, Teknoloji ve Toplum” öğrenme alanının öğretiminde İnternet’ten 

yararlandıkları, araştırma ve inceleme yaptırdıklarını, teknolojik araçlarla ilgili maket, resim 

yaptırdıklarını belirtmişlerdir. Bir katılımcı (G) öğrencilerin bilim ve teknoloji konuları hakkında sunu 

hazırladıklarını ve hazırladıkları sunuları derste gösterdiklerini söylemişlerdir. Dört katılımcı (A, B, D, 

F) öğrencilerin ulaşabileceği ve okulda bulunan teknolojik araçların sınıf ortamına getirilmesini 

sağladıklarını, öğrencilerin bu araç-gereçleri tanıttıklarını belirtmişleridir. Bir katılımcı (E) bilgisayar 

odasında bilim ve teknolojiyle ilgili film izlettiğini ve filmden sonra tartışma açtığını ifade etmiştir.  

Katılımcıların hepsi bilim adamları ve teknolojik ürünlerle ilgili performans görevleri hazırlattıklarını, 

iki katılımcı (D,G) bilim adamlarıyla ilgili albüm hazırladıklarını belirtmişlerdir.  Diğer bir katılımcı 

(A) öğrencilere “teknolojinin yarar ve zararları hakkında tartışma yaptırarak” onlara farklı bakış 

açıları kazandırdığını belirterek bilgiye nasıl ulaşabilecekleri, araştırma ve incelemenin nasıl 

yapılacağı, hazırladıkları performans ve projeyi nasıl sunacakları konusunda bilgilendirdiğini 

söylemiştir.  

Bu bulgulardan yola çıkarak katılımcıların genel olarak “Bilim, Teknoloji ve Toplum” 

öğrenme alanının öğretiminde İnternet’ten geniş ölçüde yararlandıkları, araştırma ve incelemeye 

dayalı uygulamalar yaptıkları söylenebilir.  

6. “Bilim, Teknoloji ve Toplum” öğrenme alanının öğretiminde karşılaşılan güçlükler ve 

çözüm yolları 

Genel olarak katılımcılar “Bilim, Teknoloji ve Toplum” öğrenme alanının öğretiminde çeşitli 

güçlükler yaşadıklarını belirtmişlerdir. Bunların başında konuları yetiştirme kaygısı (A), öğrencilerin 

teknolojiye uzaklığı (B), materyal bulmada sıkıntılar (C), sürenin yetersizliği (D), öğrencilerin 

kavramları anlamada yaşadıkları zorluklar (F), verilen örneklerin öğrencilerin ilgisini çekmemesi (G), 

öğrencilerin etkili araştırma yapamamaları, yanlış bilgi öğrenmeleri (H) gelmektedir. Katılımcılardan 

biri (C) öğrencilerin bilgiyi kullanamadıklarından söz ederek bu durumu şu şekilde belirtmiştir: 

“Her öğrencinin becerilerinin ve hazırbulunuşluğunun farklı olması, çevrenin olumsuz etkisi, 

öğrencilerin yaşam ortamlarında bilim ve teknolojinin yeteri kadar yer almaması gibi birçok 

etkenin bu öğrenme alanının öğretimini zorlaştırdığını söyleyebilirim. (B)”    

Bu bulgulardan yola çıkarak katılımcıların genel olarak “Bilim, Teknoloji ve Toplum” 

öğrenme alanının öğretiminde konuları yetiştirme kaygısı, öğrencilerin teknolojiye uzaklığı, materyal 

bulmada sıkıntılar, sürenin yetersizliği, öğrencilerin kavramları anlamada yaşadıkları zorluklar, verilen 

örneklerin öğrencilerin ilgisini çekmemesi, öğrencilerin bilgiyi kullanamamaları gibi güçlükler 

yaşadıkları söylenebilir.  
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Çözüm yolu olarak katılımcılar somut ve ilgi çekici örneklerin sınıf ortamına getirilmesi, 

sınıfta tartışma ortamı yaratılması, görsellerden yararlanılması, bilim müzelerine geziler düzenlenmesi 

(E,G) gibi yollara başvurduklarını belirtmişlerdir. İki katılımcı (A,B) bu öğrenme alanının 

öğretimindeki zorlukları aşmak için “Bilişim teknolojisi sınıflarını daha etkili kullanmak” gerektiğini 

ifade etmiştir. Bir katılımcı (F) film ve belgesellerin bilim ve teknoloji konularının öğretimindeki 

önemine dikkat çekerek bu görüşünü şu şekilde ifade etmiştir:  

“Piyasada satılan özel şirketlerin çok iyi çalışmalarına rastlıyorum. Günümüzde hiçbir belgesel 

film sıkıntısının olmadığı bir ortamda özellikle sosyal bilgiler konularıyla ilgili çalışmalar Millî 

Eğitim’ce yapılmalıdır. Eğitim Teknolojisinin (Müdürlüğü) yaptığı çalışmalar özgün ve 

Türkiye’ye ait olmalı. (…) Çeviri dışında daha ciddi çalışmalar yapılmalı. (F)”    

 

SONUÇ VE TARTIŞMALAR 

Uygarlığın büyük atılımları arasında sayılan “Tarım Devrimi”, “Kent Devrimi”, Sanayi 

Devrimi”, “Bilişim Çağı” dönemlerin altında bilimsel ve teknolojik gelişmelerin yattığı söylenebilir. 

Bu gelişmeler toplum yapısını da derinden etkilemiş ve köklü sosyal değişimlere yol açtığı 

bilinmektedir. Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin toplumsal yapıya etkilerinin sosyal bilgiler dersinde 

ele alınması öğrenciler için son derece önemli görülmektedir. Böylece bireyler geçmişte ve 

günümüzde yaşanan, gelecekte yaşanacak gelişim ve değişimleri anlamlandırıp aşama daha etkin 

olarak katılabileceklerdir. Araştırmada sosyal bilgiler dersinde “Bilim, Teknoloji ve Toplum” öğrenme 

alanıyla ilgili ilköğretim öğretmenlerinin görüşleri incelenmiş ve görüşlerden yola çıkılarak bazı 

yorumlarda bulunulmaya çalışılmıştır.  

Katılımcı öğretmenler genel olarak “Bilim, Teknoloji ve Toplum” öğrenme alanının sosyal 

bilgiler dersi için önemli olduğu, ancak programda ele alınışının yetersiz olduğu, ders kitabı, öğrenci 

çalışma kitabı ve öğretmen kılavuz kitaplarında bazı eksiklikler bulunduğu, bu öğrenme alanının 

öğrencilere önemli katkılar sunduğunu belirtmişlerdir. Katılımcılar bu öğrenme alanında İnternet’ten, 

teknolojik araçlardan yararlandıklarını, öğrencilere araştırma ve inceleme görevleri verdiklerini 

söylemişlerdir. Öğretimde güçlükler olarak materyal sıkıntısı, konuların ilgi çekici olmaması, süre 

yetersizliği, hazırbulunuşluk düzeylerinin farklı olması gibi zorluklardan söz etmişlerdir. Çözüm 

önerileri olarak bilişim teknolojileri sınıflarının daha etkin kullanılması, bilim müzelerine gezi 

düzenlenmesi, somut ve ilgi çekici örneklerin sınıf ortamına getirilmesi, sınıfta tartışma ortamının 

sağlanması gerektiğini belirtmişlerdir.  

Sonuç olarak “Bilim, Teknoloji ve Toplum” öğrenme alanının sosyal bilgiler dersi için önemli 

olduğu, programda bu öğrenme alanına daha fazla yer verilmesi ve kitapların yeniden ele alınıp 

düzenlenmesi gerektiği, bilişim teknolojilerden daha fazla yararlanılması, yaratıcı uygulamalara yer 
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verilmesi, konunun somut ve ilgi çekici hâle getirilip öğrencilere sevdirilmesi gerektiği 

düşünülmektedir. Bu şekilde “Bilim, Teknoloji ve Toplum” öğrenme alanından beklenilen hedefler 

daha etkin bir şekilde kazandırılabilecektir.     
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SÜRECİNDE YAŞANAN SORUNLAR 
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ÖZET 

Bu araştırmada drama yönteminin yaygınlaşması ve uygulama sürecinde ne tür aksaklıklarla 

karşılaşıldığının ilköğretim müfettişlerinin gözüyle değerlendirmesi amaçlanmıştır. Dolayısıyla 

yöntemin neden yeterince yaygınlaşmadığı ve yöntemden istenilen düzeyde neden bir verim 

alınamadığı ile ilgili sorulara cevap aranmaya çalışılmıştır. Araştırmanın örneklemini Ankara İli 

Hizmet İçi Eğitim Seminerine katılan 136 (117 Erkek, 19 Bayan) ilköğretim müfettişi oluşturmuştur. 

Drama semineri sonrasında müfettişlere 12 evet-hayır tipinde ve nedeninin sorgulandığı açık uçlu 

sorulardan oluşan yazılı bir form verilmiştir. Araştırmada elde edilen nitel data içerik analizi yöntemi 

ile incelenmiş ve verilerin betimsel istatistikleri ile frekans dağılımlarına yer verilmiştir. Ayrıca 

müfettişlerin çarpıcı ifadeleri betimlenmiştir. Araştırma sonuçları dramanın öneminin okullarda 

yeterince kavranamadığını ortaya koymaktadır. Ayrıca drama ve sürecine yönelik okulun bazı 

bileşenlerinin yeterli bilgi ve donanıma sahip olmadıkları anlaşılmaktadır. Araştırmada ortaya çıkan 

sonuçlar ışığında drama yönteminin nitelikli bir biçimde okullarda yaygınlaşması ve yaşanan 

sorunların çözümüne ilişkin önerilere yer verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Drama, İlköğretim Müfettişleri, Okullarda Drama ile İlgili Sorunlar  

 

ABSTRACT 

In this study, from perspective of elementary education inspectors, it was aim to determine 

that what kind of problems were in drama methods’ application and growing up process at elementary 

education schools in Turkey.  So, it was searched the answers of some questions, why the drama 

method doesn’t grow up and also doesn’t yield  enough at primary education in Turkey. The sample of 

mailto:bertiz@gazi.edu.tr
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this study consisted of 136 elementary education inspectors (117 male, 19 female) attending in service 

education seminar arrenged in Ankara. After the seminar, it was given to inspectors a form including 

12 questions (yes or no and why question tip). The qualitative data attained in the study was examined 

with content analyse method and descriptive statistics and frequency table of data was presented. Also, 

the elementary education inspectors’ striking opinion towards the problems of drama application 

process at schools, was described. Results of this study showed that the importance of drama as an 

effective method was not comprehended enough at primary education schools in Turkey. Also, it was 

understood that some insiders of schools didn’t have knowledge and hardware enough. Some 

important suggestions in connection with solving the problems towards the drama at Turkish 

elementary education schools, were proposed related to results of this study.  

Keywords: Drama, Elemantary Education Inspectors, The Problems of Drama at Schools  

 

1. GİRİŞ 

Yaratıcı drama, doğaçlama, rol oynama vb. tiyatro ya da drama tekniklerinden yararlanılarak, 

bir grup çalışması içinde, bireylerin bir yaşantıyı, bir olayı, bir fikri, kimi zaman bir soyut kavramı ya 

da bir davranışı, eski bilisel örüntülerin yeniden düzenlenmesi yoluyla ve gözlem, deneyim, duygu ve 

yaşantıların gözden geçirildiği “oyunsu” süreçlerde anlamlandırılması canlandırılmasıdır (San,1991). 

Güneysu (1991) yaratıcı dramayı insanın kendisini başkalarının yerine koyarak çok yönlü 

geliştiği, yaratıcı bir şekilde kendini ifade edebilecek, araştırma istek ve duygusunun gelişmesine 

müsait, kısırlaştırıcı angarya bir eğitimden ziyade bireyde eğitim ve öğretim isteğini artırıcı bir eğitim 

yöntemi olarak tanımlamaktadır. 

Eğitimde drama uygulamaları öğrenciyi merkeze alan, yaparak yasayarak öğrenmelere 

olanaklar tanıyan, öğretmene de rehber rolü veren bir anlayıştır. Bu bakımlardan, birçok araştırmacı 

tarafından üzerinde çalışılan, diğer çağdaş örgenci merkezli anlayışlarla benzerlik göstermektedir. 

Ancak yaratıcı drama uygulamalarını anlamlı ve dikkat çekici kılan başka yönleri de bulunmaktadır. 

Kurgusal bir süreç olan dramada oyunsal formlar bulunması öğrenme ortamını haz verici yapmaktadır. 

Yani olası öğrenmeler keyifli, eğlenceli ve haz verici ortamlarda gerçekleşmektedir (Bertiz, 2005).  

Önder ( 2003) dramanın; çocukta yaratıcılığı ve hayal gücünü geliştirdiğini, zihinsel kapasiteyi 

geliştirdiğini, benlik kavramının gelişmesine katkı sağladığını, bağımsız düşünme ve karar vermeyi 

sağladığını, duyguların farkına varılması ve ifade edilmesi ve iletişim becerilerine olumlu katkı 

getirdiğini, sosyal farkındalığın artması ve problem çözme yeteneklerinin gelişmesine olanaklar 

verdiğini, demokrasi eğitimine destek sağladığını, grup içi süreçlere yani arkadaşlık ilişkilerine, 
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öğretmen ve çocuklar arasındaki olumlu ilişkilere katkı getirdiğini ve genel örgenci performansına 

olumlu etki yaptığını ifade etmektedir. 

Alan yazında yer alan bazı araştırmalarda yönteme yönelik olumlu tutumların geliştiği, 

yöntemin öğrenmede kalıcılığı sağladığı ve öğrencilerin yönteme oldukça ilgi duydukları 

görülmektedir (Metcalfe ve ark., 1984; Christofi ve Davies, 1991; Duveen ve Solomon, 1994; Bailey, 

1994; Watts ve ark., 1997; Aylıkçı, 2001; Sağırlı 2001; Sağırlı ve Gürdal, 2004; Bertiz, 2005; Bertiz 

ve ark., 2006; Çam ve ark., 2009; Hamurcu, 2009). Bertiz (2005) fen ve teknoloji öğretmen 

adaylarının yaratıcı dramaya yönelik tutumlarını incelediği bir çalışmada öğretmen adaylarının 

yönteme yönelik tutumlarında olumlu bir değişim olduğunu belirlemiştir. Ayrıca yapılan görüşmelerde 

öğretmen adayları, yöntemin fen ve teknoloji eğitiminde kalıcılığı sağlayabileceği ve soyut konuların 

somutlaşmasına katkıda bulunacağını belirtmişlerdir. Tutumlara yönelik, Hamurcu (2009) ve Ünal 

(2004)’ın çalışmalarında da tutumların olumlu yönde değiştiğini gösteren benzer bulgular elde 

edilmiştir. 

1.1. Problem Durumu      

Yapılan araştırmalar yaratıcı drama yönteminin öğrencinin başarısı ve derse yönelik tutumları 

üzerinde etkili olduğunu ortaya koymaktadır (Heathcote ve Bolton, 1995; Linfield, 1996; Bailey ve 

Watson, 1998; Tveita, 1998; Eik, 1999; Selvi ve Öztürk, 2000; Morris, 2001; Andersen, 2004; 

Hamurcu, 2008; Çam ve ark., 2009; Gencel, İ. E. 2009; Şahbaz ve Hamurcu, 2009). Yani bir başka 

deyişle araştırma sonuçlarına göre öğrencilerin ders başarıları artmakta ve derse yönelik tutumları 

olumlu yönde değişmektedir. Ancak böylesi etkili bir yöntemin ülkemizde istenilen düzeyde 

yaygınlaşmadığı, içselleştirilemediği ve yöntemden gerektiği kadar verim alınamadığı görülmektedir. 

Bu durum ister istemez yöntemin uygulama ve işleyiş mekanizmasındaki bazı faktörlerin 

sorgulanmasına neden olmaktadır. Öyleki, yöntemin yaygınlaşması  yöntemin bazı faktörlere bağlı 

olarak sorunların yaşandığı düşünülmektedir. Okullarda bir öğretim yöntemi olarak uygulamaya 

konulan yaratıcı dramanın uygulanma sürecindeki bileşenler incelendiğinde, bu süreçte genel olarak; 

öğrencinin, öğretmenin, idarecinin, uygulamanın yapılacağı fiziksel mekanın (drama salonu, salondaki 

araç-gereçler) olduğu görülür. Bu bileşenlerin her birinin yaratıcı drama sürecinin etkin ve verimli 

olmasında etkili olduğu söylenebilir. Bu bileşenlerden birinde yaşanabilecek sorunlar bu 

mekanizmanın işleyişinde çeşitli aksaklıkların başlangıcı olabilir. Araştırma sonuçları göz önüne 

alındığında gerek ilköğretim kademesinde gerekse farklı düzeylerdeki öğrencilerin dramaya eğilimli 

oldukları görülmektedir. Yani yönteme yönelik olumlu tutumları ile drama sürecinin bileşenlerinden 

biri olan öğrencinin genel olarak sürece hazır olduğu söylenebilir. Çünkü öğrenciler dramaya karşı 

oldukça ilgilidirler (Çam ve ark., 2009). Drama etkinliğine katılan bireylerin her şeyden önce grup 

içinde çalışmaya hazır olmaları, kendilerini rahat ve güvenli hissetmeleri, yeni ve değişik şeyler 

keşfetmeye istekli olmaları gerekmektedir (San, 1996).   
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Öğrencilerin drama yöntemine duydukları ilgi ve geliştirdikleri olumlu tutumlar sürecin 

verimliliği ve devamlılığı için sahip olunan önemli bir değerdir. Ancak ülkemizde sınıflardaki öğrenci 

sayısı ciddi bir sorun olmaya devam etmektedir. Kalabalık sınıflarda öğrenme sürecinde çeşitli 

sorunlar yaşanmaktadır. Bu tür sınıflarda öğencilerin kontrolü zorlaşabilmekte ve öğrencinin bireysel 

ihtiyaçları çoğunlukla ikinci planda kalabilmektedir. Yapılan aktiviteler ve sürece bağlı 

değerlendirmeler zaafiyete uğrayabilmektedir. Sınıfların kalabalık oluşu yeni program anlayışı olan 

yapılandırmacı (constructivist) anlayışa dayanan öğrenci merkezli yöntemlerin işleyişinde aksaklıklara 

neden olabilmektedir. Örneğin yapılan bir çalışmadan (Acat ve Uzunkol, 2010) elde edilen bazı 

sonuçlara gore; öğretmenlerin yaratıcı dramaya dayalı değerlendirme faaliyetlerine olumlu 

bakmaktadırlar. Ancak okullarda sınıfların kalabalık olması yaratıcı drama etkinlilerine ilişkin 

değerlendirme sürecini zorlaştırmaktadır.  

Yaratıcı dramada bireyin bedensel aktivitelerine dayanan oyun ve doğaçlama önemli bir yer 

tutar. Isınma ve rahatlama çalışmalarıyla başlayan bu süreç, canlandırma süreci (Rol oyunu, 

doğaçlama vb) ve değerlendirme çalışmalarıyla devam eder (San, 1991; Şentürk, 1996; Bertiz, 2005; 

Adıgüzel, 2006a, 2006b; Özdemir ve Üstündağ, 2007).  Dolayısıyla çoğunlukla bireyin bedensel 

aktivitelerine dayanan bu süreçte fiziksel mekân oldukça önemlidir. Çalışmalar sırasında oturma, 

uzanma gibi etkinliklerin rahat yapılabilmesi için çalışmaların yapıldığı mekânda zeminin, parke ya da 

halı ile kaplı olması gerekmektedir. Ayakkabısız çalışmaların yapılabileceği, gürültüsüz, güvenilir, 

sıcaklık ve aydınlanma koşulları uygun bir ortam yaratıcı çalışmalarının amacına ulaşmasında etkili 

olmaktadır (Aral ve ark., 2000a; 2000b). Dramanın yapıldığı mekân her şeyden önce katılımcılara 

güven veren, fiziksel olarak sınırlı ancak hayalî olarak sınırsız olan bir yer olmalıdır. Rahatlama ve 

konsantrasyon çalışmaları sırasında katılımcıların birbirlerine dokunamayacakları kadar geniş bir 

mekâna gereksinim vardır. Spor salonu gibi büyük alanlar da uygun değildir. Grubun geniş bir mekâna 

dağılması liderin yönergelerinin duyulmasını engeller (Önder, 1999). Ancak okullarda kimi zaman 

dramada önemli ve temel bir gereksinim olan mekân sorunları yaşanabilmektedir. Köksal (2008) 

tarafından yapılan öğretmenlik mesleğinin genel yeterliliklerinin öğretmen, müdür ve bakanlık 

yetkililerinin görüşlerine bağlı olarak değerlendirildiği bir çalışmada gerçekleştirilen eylem planı 

üzerinden, okullarda yaşanılan sorunlar ele alınmıştır. Araştırmaya katılan müdürlerden bazıları 

okulun fiziki şartlarındaki yetersizliği gündeme getirmiştir. Ayrıca yine bu araştırmada eylem planı 

hazırlığında drama ile ilgili çalışma planı yapan kimi öğretmenler drama salonunun olmamasından 

şikâyet etmişlerdir. 

Yaratıcı drama yönteminde lider önemli bir yere sahiptir. Lider dramada sürecin etkin bir 

biçimde yaşanmasında yönlendirici bir rehber konumundadır. Kimi zaman role girerek olayların 

akışını değiştirebilme yetisine sahiptir. Ancak yaratıcı dramada doyumun sağlanması ve dersin 

amaçlarına ulaşılmasında etkili bir lidere ihtiyaç vardır. Liderin süreci iyi özümsemiş ve bu anlamda 

donanımlı olması drama yönteminde sürecin etkin bir biçimde yaşanmasında oldukça önemli 
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görülebilir. Drama lideri yaratıcı nitelikleri olan, drama ve oyun tekniklerini iyi bilen, tiyatro 

tekniklerinden yararlanabilen biri olmalıdır (San, 1990). Adıgüzel (2006b), drama liderinin mesleki 

formasyonunu; eğitim, psikoloji, gelişim psikolojisi, tiyatro, müzik, plastik sanatlar, oyun ve tiyatro 

pedagojisi gibi alanlarda tamamlamasının gerekliliğini, disiplinler arası ilişkilerde kendini 

geliştirmesinin faydalı olacağını belirtmiştir. Bunun yanında drama lideri anında müdahale ve çözüm 

getirici yaklaşımlarla grubun güvenini kazanmalı, çalışmaya başlamadan önce etkinliğin hedefler 

içerik, yöntemler, değerlendirme boyutlarını planlamış, kullanacağı malzeme ve ortamı uygun hale 

getirmiş olmalıdır. Drama lideri grubun tanışma ve kaynaşması için gerekli olan, uyum gözlem ve 

etkileşim çalışmalarını eğlenceli ve haz verici bir biçimde planlamalıdır. Lider çalışmalarda aktif rol 

almalı böylelikle, lider- grup ayrımının kaldırılmasını sağlamalıdır (Adıgüzel, 2006b). 

Ancak yöntem hakkında yeterli donanıma sahip olmayan kimi lider/eğitimci yöntemin 

işleyişinde olumsuzluklara neden olabilmektedir. Bu anlamda okullarda yer alan mevcut 

öğretmenlerin bir kısmı kendi imkânları ile drama hakkında bilgi edinirken, belirli bir kısmının 

yöntem hakkında yeterli bir altyapıya sahip olmadıkları görülmektedir. Bakar ve ark. (2009) bir 

çalışmada, 6. sınıf fen ve teknoloji ders kitaplarının bazı kriterlere göre değerlendirmişler ve bunun 

için öğretmenlerin görüşlerini almışlardır. Görüşmeler sırasında öğretmenlerin “Yenilenen fen ve 

teknoloji dersi öğretim programıyla ilgili ihtiyacınız olan öncelikli olarak verilmesi gereken hizmet içi 

kurslar neler olabilir?” şeklinde bir soruya öğretmenlerin “drama konularında hizmet içi eğitim 

kurslarına katılmak istediklerini” belirtmeleri, öğretmenlerin yaratıcı drama yöntemi ile ilgili bir bilgi 

ihtiyacı içerisinde olduklarını göstermektedir.  

Araştırma sonuçları okuldaki bazı bileşenlerin yöntemin işleyişinde aksaklıklar yarattığını 

gösterse de, bu konuda sahip olunan bilgiler sınırlıdır ve daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmaktadır. 

Genel olarak ortadaki bu belirsizlikler sorunların kaynağının tespit edilmesini zorunlu kılmaktadır. 

Acaba okullarda yaratıcı dramanın bir yöntem olarak uygulanması sürecinde ne gibi sorunlar 

yaşanmaktadır? Uygulama sürecinde yer alan bir kısım faktörlerde düşünüldüğü gibi yetersizlikler 

mevcut mudur? Öğrenci merkezli ve öğrenme sürecinde oldukça etkili olduğu düşünülen yaratıcı 

drama yöntemi daha fazla yaygınlaşmalı ve içselleştirilmelidir. Ancak öncelikle bunu engelleyen 

faktörlerin tespit edilmesi gerekmektedir. Bu amaçla bu araştırmada, okullarda yaratıcı drama 

yönteminin uygulanmasında ne gibi sorunlarla karşılaşıldığı, ilköğretim müfettişlerinin görüşleri 

alınarak tespit edilmeye çalışılmaktadır.  

2. YÖNTEM 

2.1. Araştırmanın Örneklemi 

Araştırmanın örneklemini Ankara İli Hizmet İçi Eğitim Seminerine katılan 136 (117 Erkek, 19 

Bayan) ilköğretim müfettişi oluşturmuştur.  
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2.2. Veri Toplama Aracı 

 Araştırmada veri toplama aracı olarak 12 açık-uçlu sorudan oluşan yazılı bir form 

kullanılmıştır. Her bir soru evet-hayır tipinde ve nedeninin sorulduğu sorulardan ibarettir. Formdaki 

sorular iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde müfettişlerin drama konusundaki kişiler 

yeterliliklerinin sorgulanmaktadır. İkinci bölümde ise daha çok dramanın okullardaki durumu müfettiş 

görüşleri üzerinden incelenmek istenmiştir. Tablo 1’ açık uçlu soru formunda yer alan soruları 

göstermektedir.  

Tablo1. Drama Açık-Uçlu Soru Formu (DAUF) 

Soru No Sorulara Ait İfade 

1. Dramayı bir yöntem olarak mı, yoksa bir teknik olarak mı görüyorsunuz? 

O Yöntemdir                                               O Tekniktir 

Nedeni;                                                         Nedeni;  

2. Drama eğitim ortamında yer almalı mıdır? 

O Evet                                                         O Hayır 

Nedeni;                                                         Nedeni; 

3. Dramayı uygulamak zor mudur? 

O Evet                                                         O Hayır 

Nedeni;                                                         Nedeni; 

4. Drama tüm derslerde kullanılabilir mi? 

O Evet                                                         O Hayır 

Nedeni;                                                         Nedeni; 

5. Dramanın teorik bilgisine yeterince sahip olduğunuzu düşünüyor musunuz? 

O Evet                                                         O Hayır 

Nedeni;                                                         Nedeni; 

6. Dramanın uygulama bilgisine yeterince sahip olduğunuzu düşünüyor musunuz? 

O Evet                                                         O Hayır 

Nedeni;                                                         Nedeni; 
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7. Teorik ve uygulama bilgisi için dramaya seminerlerde yeterince yer veriliyor mu? 

O Evet                                                         O Hayır 

Nedeni;                                                         Nedeni; 

8. Okullarda drama için öğretmenlerin yeterli bilgiye sahip olduğunu düşünüyor musunuz? 

O Evet                                                         O Hayır 

Nedeni;                                                         Nedeni; 

9. Okullarda öğretmenler drama ile ders yapmaya hevesli ve yeteri kadar istekliler mi? 

O Evet                                                         O Hayır 

Nedeni;                                                         Nedeni; 

10. Üniversitelerde öğretmen yetiştiren bölümlerde drama uygulamalarına ağırlık verilmeli mi? 

O Evet                                                         O Hayır 

Nedeni;                                                         Nedeni; 

11. Okullarda idareciler öğretmenleri drama için teşvik edici davranıyor mu? 

O Evet                                                         O Hayır 

Nedeni;                                                         Nedeni; 

12. Okullarda drama için fiziksel koşullar yeterli mi? 

O Evet                                                         O Hayır 

Nedeni;                                                         Nedeni; 

 

Formda her soru altında müfettişlerin soruları rahatça ve detaylı bir biçimde cevaplayabileceği 

bir alan bırakılmıştır.  

2.3. Veri Analizi 

Müfettişlerin formdaki sorulara verdikleri yanıtlar betimsel analiz yöntemi ile analiz edilmiştir 

(Yıldırım ve Şimşek, 2000). Verilerin betimlenmesinde iki yol izlenmiştir. İlk olarak sorular evet-hayır 

cevapları bazında incelenmiş, sonrasında ise bu evet-hayır cevaplarına yazılan nedenlere bakılmıştır. 

Bunun için sorulara verilen yanıtlardan ortak olanlar bir araya getirilerek belirli kodlar ve kategoriler 

oluşturulmuştur. Ortaya çıkan bu ifadelerin frekans dağılımları çıkarılmıştır. Ayrıca müfettişlerden 

gelen çarpıcı ifadeler olduğu gibi betimlenmiştir.  
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3. BULGULAR ve YORUM 

Araştırmanın bu bölümünde ilk olarak soruların evet-hayır cevaplarına ait bulgulara yer 

verilmiştir. Buna göre tablo 2, sorulara verilen evet-hayır cevaplarının yüzde ve frekans dağılımlarını 

göstermektedir.  

Tablo2. Sorulara verilen evet-hayır cevaplarının yüzde ve frekans dağılımları 

Soru 

No 

Soru İfadesi Verilen Cevap 

 

  O Yöntem O Teknik 

f (%) F (%) 

1 Dramayı bir yöntem olarak mı, yoksa bir teknik olarak mı 

görüyorsunuz? 

68 %50       68 %50 

  Evet   Hayır 

f (%) F (%) 

2 Drama eğitim ortamında yer almalı mıdır? 135 %99 1 %1 

3 Dramayı uygulamak zor mudur? 45 %33 91 %66 

4 Drama tüm derslerde kullanılabilir mi? 97 %71 39 %29 

5 Dramanın teorik bilgisine yeterince sahip olduğunuzu 

düşünüyor musunuz? 

38 %28 98 %72 

6 Dramanın uygulama bilgisine yeterince sahip olduğunuzu 

düşünüyor musunuz? 

28 %21 108 %79 

7 Teorik ve uygulama bilgisi için dramaya seminerlerde yeterince 

yer veriliyor mu? 

6 %4 130 %96 

8 Okullarda drama için öğretmenlerin yeterli bilgiye sahip 

olduğunu düşünüyor musunuz? 

7 %5 129 %95 

9 Okullarda öğretmenler drama ile ders yapmaya hevesli ve yeteri 

kadar istekliler mi? 

26 %19 110 %81 

10 Üniversitelerde öğretmen yetiştiren bölümlerde drama 

uygulamalarına ağırlık verilmeli mi? 

134 %99 2 %1 
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11 Okullarda idareciler öğretmenleri drama için teşvik edici 

davranıyor mu? 

12 %9 124 %91 

12 Okullarda drama için fiziksel koşullar yeterli mi? 58 %43 78 %57 

N=136 

Tablo 2 incelendiğinde araştırmaya katılan müfettişlerin ilginç bir biçimde yarısının dramayı 

bir teknik olarak diğer yarısının ise bir yöntem olarak değerlendirdikleri görülmektedir. Bu durum bir 

bilgi eksikliği olarak düşünülse de müfettişlerin büyük bir çoğunluğu dramanın mutlaka eğitim 

ortamında yer alması gerektiğini savunmaktadır [f=135, %99]. Müfettişlerin yine önemli bir 

çoğunluğu dramayı uygulamanın kolay olduğunu [f=91, %66] ve tüm derslerde rahatlıkla 

kullanılabileceğini belirtmişlerdir [f=97, %71]. Tabloya bakıldığında müfettişlerin drama yönteminin 

teorik [f=98, %72] ve uygulama [f=108, %79] bilgisine yeterince sahip olmadıkları anlaşılmaktadır. 

Yine müfettişlere göre drama ile ilgili yeterli düzeyde seminerlere yer verilmemektedir [f=130, %96]. 

Ayrıca okullarda öğretmenler drama ile ilgili yeterli bir bilgiye sahip değildirler [f=129, %95]. Yine 

öğretmenlerin drama ile ders yapmada yeteri kadar hevesli ve istekli olmadıkları görülmektedir 

[f=110, %81]. Müfettişler üniversitelerde öğretmen yetiştiren bölümlerde dramanın uygulamalı bir 

biçimde ele alınmasını istemektedirler [f=134, %99]. Müfettişlerin büyük bir çoğunluğuna göre 

okullarda idareciler yeteri kadar dramanın kullanılması ve uygulanmasında teşvik edici değillerdir 

[f=124, %91]. Müfettişler drama uygulamaları için fiziksel koşulları yetersiz görmektedirler [f=78, 

%57]. Ancak yeterli bulanların oranının da yüksek olduğu görülmektedir[f=58, %43]. Tüm bulguların 

altındaki nedenler aşağıda her bir soru bazında tablolar altında ele alınmıştır.      

Tablo 3. Birinci soruya verilen yanıtlarda ön plana çıkan ifade ve frekansları 

Soru 

No 
Sorulara 

Verilen 

Yanıt 

 

Nedenlere Ait İfadeler 

 

(f) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yöntem 

Dramanın farklı teknikleri vardır 4 

Temel yaklaşımdır 2 

Öğrenmede her aşamada uygulanabilir 3 

Göze kulağa ve duyulara hitap eden bir ders anlatma yöntemidir 2 

Ders işleme yollarından biridir 4 

Drama yönteminde birçok araç-gereç kullanılır 1 
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1. Yaparak-yaşayarak öğrenmeyi sağlar 5 

Öğrenciyi merkeze alır 2 

 

 

 

Teknik 

Oyun olduğu için 1 

Rol yapma yönteminin tekniğidir 2 

Yöntem daha detaylıdır 3 

Olaya kişiye göre değişir sistemli değildir 3 

Herhangi bir yöntemin içinde kullanıldığından tekniktir 2 

Her derste başlı başına kullanılmaz 3 

 

Tablo 2 incelendiğinde birinci soru için araştırmaya katılan ilköğretim müfettişlerinin yarısı 

dramanın bir yöntem olduğunu diğer yarsı ise bir teknik olduğunu belirttikleri görülmektedir. Tablo 

3’te ilk soruya ait nedenlere ilişkin ifadeler incelendiğinde ise dramanın yöntem ya da teknik olma 

durumuyla ilgili pek de anlamlı gerekçeler sunamadıkları görülmektedir. Drama bir yöntem olmasına 

rağmen müfettişlerin teknikte ısrarcı olmaları oldukça ilginçtir. Ayrıca bu soruya ait nedenler kısmı 

çoğunlukla boş bırakılmıştır. Müfettişlerin dramanın bir yöntem ya da teknik olması konusunda bir 

tercih yapmalarına karşın nedenini açıklamamaları yöntem hakkında çok da iyi bir bilgiye sahip 

olmadıklarını düşündürtmektedir. Buna rağmen az sayıda da olsa bazı müfettişlerin yöntem hakkında 

bilgi sahibi oldukları da görülmektedir. Tablo 4, ikinci soruya verilen yanıtlara ait ifade ve frekansları 

göstermektedir. 

Tablo 4. İkinci soruya verilen yanıtlarda ön plana çıkan ifade ve frekansları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drama öğrenci için dikkat ve ilgi çekicidir 9 

Drama oldukça etkili ve eğiticidir 4 

Drama anlamlı öğrenmeyi sağlayıcı 3 

Drama kalıcı öğrenmeyi sağlar 15 

Drama yaparak- yaşayarak öğrenmeye imkân sağlar 11 

Drama derse etkin katılımı sağlar  7 
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2. 

 

 

Evet 

Drama öğrenmeyi pekiştirir 2 

Drama öğrenmeyi ve anlamayı kolaylaştırır 8 

Drama öğrencilerin yaratıcılığını arttırır 2 

Drama olgu ve olayları somutlaştırmayı sağlar 5 

Drama yaşamın sınıfa taşınmasını sağlar 2 

Drama empati becerisini geliştirir 1 

Drama bireyin kendisini ifade etmesini ve tanımasını sağlar 5 

Drama ders monotonluğunu önler 1 

Drama birçok duyuya hitap eder 3 

Drama özgüven duygusu sağlar 1 

Drama ile dersler daha eğlenceli hale gelir 4 

Hayır ------------------------------------------------------------------------------------------ - 

 

İkinci soru için müfettişlerin hemen tamamı dramanın eğitim ortamında yer alması gerektiğini 

ifade etmişlerdir [f= 135, %99, bkz Tablo 2].  Bunun nedeni olarak ortaya koydukları ifadeler de 

oldukça anlamlıdır. Tablo 4 incelendiğinde ikinci soru için müfettişlerin çoğunlukla dramanın 

kalıcılığı [f=15] sağladığını, yaparak-yaşayarak öğrenmeyi sağladığını [f=11], öğrencinin dikkat ve 

ilgisini [f=9] çekebileceğini ve derse etkin katılımı [f=7] sağlayabileceğini ifade ettikleri 

görülmektedir. İlköğretim müfettişlerinin dramanın teknik ya da yöntem olma noktasında 

uzlaşamamalarına rağmen dramanın öğrenme ortamına getirdiği temel bazı kazançlar konusunda 

uzlaşı sağlamaları ilginç bir durumdur. Müfettişlerin bir kısmının bu konuda her hangi bir gerekçe 

belirtmemeleri yönteme ilişkin yeterli bir bilgilerinin olmadığı şeklinde yorumlanmıştır. 

Müfettişlerden bazılarının görüşleri şöyledir;  

A1: “Öğrencilerin bu yöntemle daha iyi dikkatleri çekilir.” 

A19: “Sorunu canlandırarak sergileyerek herkesin yoruma ulaşmasını sağlarsınız.” 

A25: “Bu yöntem ile konu ve olayları basite indirgeyerek, hayatın bir kesiti ile doğrudan 

verebiliriz.” 
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A28: “Eğitimde değişik bir etkinlik olarak düşünüldüğünde öğrencilerin yaratıcılıklarını 

geliştirir.” 

A33: “Dersi daha etkili daha canlı ve daha ilgi çekici hale getirir.” 

A34: “Çocuğun derse katılımını sağlaması ve kendisini ifade etmesi yönünden önemli.” 

A37: “Yaparak-yaşayarak ve oyunlaştırarak öğrenme daha kalıcı olur.” 

A38: “Drama ile birçok kavram daha kolay ve kalıcı olarak kazandırılabilir.” 

A58: “Öğrencilerin kendi cevherlerini ortaya koymalarına fırsat verir. Konuyu nasıl 

algılıyor ise öyle gösterebilir.”  

A80: “Öğrencilerin bireysel farklılıklarını ortaya çıkarır.” 

Tablo 5, üçüncü soruya verilen yanıtlara ait ifade ve frekansları göstermektedir. 

Tablo 5. Üçüncü soruya verilen yanıtlarda ön plana çıkan ifade ve frekansları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

Evet 

Drama için okullarda fiziki yapı uygun değil 6 

Drama için okullardaki öğrenci sayısı uygun değil 3 

Drama ön bilgi ve beceri gerektirir 7 

Her derste uygulanması olanaklı değil 1 

Drama ön hazırlık gerektirir 6 

Drama yetenek isteyen bir konu 3 

Drama konusunda bilgili ve donanımlı olmak gerekir 18 

Drama yorucudur 1 

Drama zaman alıcıdır konular yetişmez 1 

 

 

 

 

Hayır 

Dramayı uygulamak zevklidir 2 

Yöntemi Bilgisi olan kolayca uygular 16 

Her sınıf seviyesine kolayca uygulanabilir 1 

Her konunun bir dramatik yanı vardır 1 

Drama her ortam ve durumda kolayca uygulanır  7 



II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi  724  
 

II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongre Kitabı 

Özel araç-gereç gerektirmez 4 

Drama ön hazırlık gerektirmez 3 

Dramada kaynak öğrencidir 1 

Drama özel bir beceri gerektirmez 1 

 

Üçüncü soruda müfettişlerin çoğunlukla dramanın uygulanmasının zor olmadığını belirtmeleri 

[f= 91, %66, bkz Tablo 2] olumlu bir gelişmedir. Ancak yinede dramanın okullarda bazı nedenlerden 

dolayı uygulanmasının zor olduğunu belirtmeleri [f= 45, %33]  düşündürücüdür. Tablo 5 

incelendiğinde genel olarak müfettişler okullardaki fiziki mekân eksikliği ve öğrenci sayılarının 

fazlalığını sorun olarak gösterirken, çoğunlukla drama konusunda bilgi eksikliğinin [f=18] 

uygulamalarda zafiyete neden olacağını belirttikleri görülmektedir. Öyle ki, dramanın kolaylıkla 

uygulanabileceğini söyleyenler de bilgisi olanların bu işi kolaylıkla yapabileceğini vurgulamaktadır 

[f=16]. Bazı müfettişlerin bu konuda görüş belirtmemeleri drama konusunda yeterli bilgilerinin 

olmadığı şeklinde yorumlanmıştır. Bu soruda bazı müfettişlerin görüşleri şöyledir;  

A4: “Dramayı uygulamak zor. Çünkü fiziki yapı ve öğrenci sayıları uygun değil.” 

A17:“Kolaydır. Bu konuda biraz bilgili olan bir öğretmen her teknikten kolayca 

yararlanabilir.” 

A65: “Eğitimi verilirse rahatlıkla yapılabilir.” 

A113: “İnanılır ve bilinirse kolaydır.” 

Tablo 6, dördüncü soruya verilen yanıtlara ait ifade ve frekansları göstermektedir. 

Tablo 6. Dördüncü soruya verilen yanıtlarda ön plana çıkan ifade ve frekansları                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evet 

Drama oyun içeriklidir ve çocuklar oyunu sever 3 

Tüm dersler yaşamla iç içedir 1 

Çocukların ilgisini çeker ve motivasyonu sağlar 4 

Drama bireyi hayata hazırlamadır 2 

Uygulanması kolaydır 3 

Drama hayatın içindendir  3 
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4. 

Kişi her konu için bir dramatik yan bulabilir 1 

Drama ile öğrenilen kalıcıdır 2 

Yaparak-yaşayarak öğretir 2 

Her derste gösteri ve rol yapma mümkündür 4 

Derslerde birçok konu ve kavram dramaya uygun 7 

Soyut konuları somutlaştırır 2 

Fazla araç-gerece ihtiyaç yok 2 

 

 

 

 

Hayır 

Teknik konulara uygulanamaz 2 

Sayısal derslerde uygulanması zordur 1 

Her derse uygulamak beceri ve yaratıcılık gerektirir 2 

Zaman kaybına neden olur ders yetişmez 2 

Bazı derslerin niteliği ve içeriği uygun olmayabilir 3 

Fen bilimlerine uygun değildir 3 

 

Dördüncü soruya ilköğretim müfettişleri çok büyük oranda olumlu bir yanıt vermişlerdir [f= 

97, %71, bkz Tablo 2]. Buna göre çoğunlukla müfettişler drama yönteminin tüm derslerde 

kullanılabileceğini düşünmektedirler. Müfettişlerin tüm dersler için drama yöntemini kullanılabilir 

bulmaları yöntemin yaygınlaşması için önemli bir adım olarak görülebilir. Müfettişlerin bu tavırları 

oldukça anlamlıdır ve önemsenmelidir. Tablo 6’da tüm dersler için dramanın kullanımı ile ilgili olarak 

farklı gerekçelerin olduğu görülmektedir. En fazla ön plana çıkan gerekçe derslerde birçok konu ve 

kavramın dramaya uygun olduğudur [f= 7]. Bazı müfettişlerin dramanın fen ve teknoloji gibi sayısal 

derslerde kullanılmasının zor olacağını belirtmeleri ilginçtir. Bu soruda bazı müfettişlerin görüşleri 

şöyledir; 

A25: “Her dersin bir amacı ve mesajı mutlaka vardır. Bu mesaj drama ile çok rahat ifade 

edilebilir.” 

A29: “Evet her derste kullanılabilir. Çünkü her bir ders için uygun drama tekniği vardır.” 

A46: “Evet. Her derste mutlaka uygulanacak bir konu bulunabilir.” 
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A111: “Fen bilimlerinde uygulanamaz.” 

A123: “Her derste rahatlıkla kullanılabilir.”   

  

Tablo 7, beşinci soruya verilen yanıtlara ait ifade ve frekansları göstermektedir.    

 

Tablo 7. Beşinci soruya verilen yanıtlarda ön plana çıkan ifade ve frekansları                               

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

Evet 

Kurs gördük 4 

Seminerlere katıldık 5 

Kaynaklardan okuyarak yararlandım 7 

İlgi alanıma giriyor 1 

Denetim sırasındaki gözlemlerinden 1 

 

 

 

 

Hayır 

Drama eğitimde yeni kullanılmaya başlandı 2 

Drama hakkında fazla kaynak yok 2 

Yetiştiğim yıllar itibariyle bu konuya ağırlık verilmedi 3 

Ayrıntılı bilgi edinme fırsatım ya da zamanım olmadı 2 

Bu konuda bir eğitim almadım ya da verilmedi 46 

Teorik olarak drama çok kapsamlı ve çok boyutludur 3 

Bu konuda fazla kaynak taramadım 1 

Sadece seminerlerde karşılaştım 1 

Yeterince uygulama yapmadığım ve yapanla da karşılaşmadım 2 

Üniversitede ders olarak almadım 1 

 

İlköğretim müfettişlerinin çok ciddi bir oranda dramanın yeterli teorik bilgisine sahip 

olmadıkları görülmektedir [f= 98, %72, bkz Tablo 2].  Öyle ki buna gerekçe olarak çoğunlukla yeterli 

bir eğitim almadıklarını göstermişlerdir [f=46]. Bazı müfettişlerin kurs ve seminerlerde drama 
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hakkında bilgi sahibi olma fırsatına sahip oldukları görülmektedir. Ancak bu araştırma için bu sayı 

oldukça düşüktür [f=4, f=5]. Drama hakkında yeterli bilgiye kaynakları okuyarak ulaştığını ifade 

edenler olmuştur [f=7]. Ancak yöntemin içselleştirilmesi ve anlamlandırılmasında yalnızca kaynak 

kitaplardan edinilen bilgilerin yeterli olduğunun düşünülmesi oldukça düşündürücüdür. Bu soruda bazı 

müfettişlerin görüşleri şöyledir;  

A1: “Hayır. Eğitimde yeni kullanılmaya başlandığı için yeterince teorik bilgim yok.” 

A11: “Hayır. Drama çok yönlü bir tekniktir. Bunun için seminer almamız gerekir.” 

A22: “Hayır. Eğitim ortamlarımızda fazla kullanılmıyor.” 

A30: “Yeterli drama eğitiminden geçmediğimizi düşünüyorum.” 

A65: “Örnek olaylarla uygulama yapılmıyor. Klasik övücü sözlerle sadece bilgi veriliyor. 

Bilgimiz sadece yöntemin iyi olduğunu söylemekten ibaret oluyor.” 

A104: “Evet. Uygulamalara ve eğitimlere katıldım.”   

Tablo 8, altıncı soruya verilen yanıtlara ait ifade ve frekansları göstermektedir.    

Tablo 8. Altıncı soruya verilen yanıtlarda ön plana çıkan ifade ve frekansları                               

 

 

 

 

 

6. 

 

Evet 

Bu konuda seminerler aldık 5 

Öğretmenlik yaptığımda uyguladım 1 

Ders denetimlerinde yaptığım gözlemlerden biliyorum 1 

Kendim uygulamalar yaptım 3 

 

 

 

 

Hayır 

Fazla kullanma ve uygulama imkânım olmadı 3 

Yeterli bir eğitim almadık 34 

Kurslarda yeterli uygulama yapılmadı 1 

Uygulama zamanım olmadı 1 

Uygulama ortamı bulamadım 1 

Bilgim sadece okuduklarımla sınırlı 1 

Eğitimde henüz yoğun bir biçimde uygulanmamaktadır 2 

Kaynak kitap yok 1 
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Müfettişlerin büyük bir çoğunluğunun dramaya yönelik uygulama bilgisine sahip olmadıkları 

görülmektedir [f= 108, %79, bkz Tablo 2]. Yine bu durumu nedeni olarak yeterli bir eğitim 

almadıklarını bu yüzden uygulamalarda yetersiz olduklarını ifade etmişlerdir [f=34]. Bazı müfettişler 

uygulamalar konusunda seminerler aldıklarını söylemektedir. Ancak bu araştırmada genele 

bakıldığında bu sayı oldukça düşüktür [f=34]. Müfettişlerden bir kısmı uygulamalar konusunda 

yetersiz olduklarını belirtmelerine rağmen bunun gerekçesi hakkında bir yorum yapmamışlardır. Bu 

soruda bazı müfettişlerin görüşleri şöyledir; 

A9: “Uygulamalar konusunda kaynak kitapların yetersiz olduğunu düşünüyorum.” 

A19: “Böyle bir eğitimden geçmedim.” 

A41: “Bu konuda ayrıntılı ve yeterli bir çalışmaya katılmadım.” 

A43: Bilgim okuduklarımla sınırlı. Bunu da yetersiz buluyorum.” 

A44: Bilgi konusunda yetersiz olduğumu, uygulamada hata yapabileceğimi düşünüyorum.” 

A92: “Uygulama ortamı bulamadım.” 

A108: “Kısmen sahibim. Eğitim öğretim oyunlaşmaya uygun ve uygulamaya elverişlidir. Her 

eğitimcinin oyunlaştırmayı bilmesi gerekir.” 

Tablo 9, yedinci soruya verilen yanıtlara ait ifade ve frekansları göstermektedir.  

Tablo 9. Yedinci soruya verilen yanıtlarda ön plana çıkan ifade ve frekansları 

 

 

 

 

 

7. 

Evet ------------------------------------------------------------------------------------------ ---- 

 

 

 

 

Hayır 

Seminerlerde zaman yetersizliği var 17 

Sadece teorik genel bilgi ile yetiniliyor uygulamaya yer verilmiyor 11 

Drama yöntemi basite alınıyor 2 

Dramanın önemi tam olarak anlaşılmış değil 11 

Çok az kursta yer aldı bu konuda seminerler yeterli değil 12 

Katılımcıların yeterince talep etmiyor 1 

Seminer programı hazırlanırken dikkate alınmıyor 8 

Seminer verenlerin bilgi eksikliği var bu konuda yeterli donanım yok 8 
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Seminerlerde diğer konulara dramadan daha çok yer veriliyor 4 

                               

Yedinci soruda müfettişlerin hemen hemen tamamına yakınının düzenlenen seminerlerde 

dramanın teorik ve uygulama bilgisine yeterince yer verilmediğini düşündükleri görülmektedir [f= 

130, %96, bkz Tablo 2]. Bu çok ciddi bir orandır. Bunun altında yatan sebepler irdelendiğinde 

genellikle bunun zaman yetersizliğinden kaynaklandığı ifade edilmiştir [f=17]. Bazı müfettişlerin 

yönteme çok az seminerde yer verildiğini ve bu konuda seminerlerin yetersiz olduğunu vurgulamaları 

dikkat çekicidir [f=12]. Ayrıca dikkat çekilen bir diğer nokta ise seminerlerde drama konusunda genel 

bilgiler verildiği ve uygulamalara yeterince yer verilmediği şeklindedir. Aynı frekansla müfettişler 

dramanın öneminin yeterince kavranamadığını düşünmektedir [f=11]. Bunun dışında seminer 

verenlerin yöntem hakkındaki bilgi yetersizlikleri ve seminer programı hazırlanırken yöntemin çok 

fazla dikkate alınmadığı düşüncesi de oldukça dikkat çekici görünmektedir [f=8]. Müfettişlerden görüş 

bildirenler dışındakiler hayır cevabı ile yetinmişler ve her hangi bir neden belirtmemişlerdir. Bu 

soruda bazı müfettişlerin görüşleri şöyledir; 

A12: “Uygulamaya yer verilmiyor.” 

A14: “Hayır. Zaman yetersizliği ve katılımcıların talep etmemesi nedeniyle yer verilmiyor.” 

A33: “Üstün körü geçiliyor.” 

A44: “Verilen seminer ya da kurslarda kısa bir zaman ayrılıyor.” 

A117: “Bu teknik yeterince önemsenmiyor.”  

Tablo 10, sekizinci soruya verilen yanıtlara ait ifade ve frekansları göstermektedir. 

Tablo 10. Sekizinci soruya verilen yanıtlarda ön plana çıkan ifade ve frekansları                                 

 

 

 

 

 

8.  

Evet ------------------------------------------------------------------------------------------ ---- 

 

 

 

 

Hayır 

Bu konuda hizmet içi eğitim ve bu anlamda seminerler yetersiz 20  

Hizmet öncesi yeterli bir eğitim almadıklarından ya da verilmediğinden 23 

Eski öğretmenler kendilerini yenilemiyor 2 

Yöntemin okullarda yeni uygulanması 1 

Dramanın önemi yeni anlaşılıyor 1 
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Kaynaklardan yeteri kadar yararlanıp uygulamadıklarından 3 

Yeterli ilgileri yok 2 

Zaman kaybı olarak görülüyor uygulamak zor geliyor 2 

Bazı öğretmenlerin haberi yok 1 

 

Sekizinci soruda ilköğretim müfettişlerinin çok ciddi bir çoğunluğu okullardaki öğretmenlerin 

drama konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıklarını düşünmektedirler [f= 129, %95, bkz Tablo 2]. 

Bunun nedeni olarak müfettişlerin genel olarak hizmet içi [f=20] ve hizmet öncesi eğitim [f=23] 

yetersizliğine odaklandıkları görülmektedir. Müfettişlerden görüş bildirenler dışındakiler genel olarak 

hayır cevabı vermişler ve her hangi bir neden belirtmemişlerdir. Bu soruda bazı müfettişlerin görüşleri 

şöyledir; 

A9: “Hayır. Öğretmenler büyük bir çoğunlukla okuduğu dönemdeki teknikleri uyguluyor. 

Yeniliğe açık değil.” 

A37: “Hizmet öncesi ve hizmet içinde yeterli eğitimi almadıklarını düşünüyorum.” 

A40: “Denetimlerde öğretmenlerden böyle bir uygulama yaptıklarını görmedim.” 

A61: “Öğretmenler bu konuda yeterli donanıma sahip değiller.” 

A73: “Hayır. Bazı yetenekli öğretmenlerin dışında yeterli bilgiye sahip değiller.” 

Tablo 11, dokuzuncu soruya verilen yanıtlara ait ifade ve frekansları göstermektedir.  

Tablo 11. Dokuzuncu soruya verilen yanıtlarda ön plana çıkan ifade ve frekansları                                 

 

 

 

 

 

 

9. 

 

 

 

Evet 

İlginç geliyor 1 

Yeni öğretmenler istekli 1 

Farklı bir uygulama yapmak istediklerinden  1 

Yararlı olduğunu düşünüyorlar 1 

 

 

 

Konu yetiştirmede zaman kaygısı yaşıyorlar yöntem zaman alıcı görülüyor 9 

Yöntemi zaman kaybı olarak görüyorlar 4 

Drama hakkında yeterli bilgileri yok önemi tam olarak kavratılmamış  42 
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Hayır 

Kendilerine güvenmiyorlar 4 

Anlatım ve soru-cevap yöntemi daha kolay geliyor 3 

Ön hazırlık ve planlama süreci gerektirdiğinden 3 

Yöntemin uygulanması tam olarak bilinmiyor 10 

Sınıfların kalabalık olması nedeniyle kargaşa korkuları var 3 

Sınavlara hazırlık ve sınav stresi etkisi 2 

 

İlköğretim müfettişleri dokuzuncu soruda öğretmenlerin drama konusunda genel olarak 

hevesli ve istekli olmadıklarını düşünmektedirler [f= 110, %81, bkz Tablo 2]. Bu konuda drama 

yöntemi hakkındaki bilgi eksikliği ve yöntemin öneminin tam olarak kavratılmadığı düşüncesi ön 

plana çıkan neden olarak görülmektedir [f=42]. Yönteme ilişkin uygulamaların da tam olarak 

bilinmediği düşünülmektedir [f=10]. Bazı müfettişlere göre öğretmenler dramayı zaman alıcı bir 

yöntem olarak görmekte ve dersleri yetiştirme kaygısı yaşamaktadırlar [f=9]. Bu soruya görüş 

bildirmeyen müfettişler yalnızca evet ya da hayır cevabı vermişlerdir. Bu soruda bazı müfettişlerin 

görüşleri şöyledir; 

A2: “Evet. Kursa katılan öğretmenler bu konuda istekliler.” 

A22: “Yöntemin uygulamasını tam olarak bilmiyorlar.” 

A64: “Sınıfların kalabalık olması nedeniyle uygulama yapamadıklarını söylüyorlar.” 

A88: “Cesaretleri yok. Zaman kaybı ve kargaşa olacağı korkusu var.” 

A122: “Yeterli bilgiye sahip olmadıkları için isteksizler.” 

A129: “Çok zaman aldığını düşünüyorlar.” 

A132: “Dersin kaynamasına sebep olacağını düşünen öğretmenler çoğunlukta.” 

 

Tablo 12, onuncu soruya verilen yanıtlara ait ifade ve frekansları göstermektedir.  
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Tablo 12. Onuncu soruya verilen yanıtlarda ön plana çıkan ifade ve frekansları                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evet 

Öğretmenlerin drama yöntemini daha iyi öğrenip özümsemeleri için 6 

Drama eğitimde mutlaka yer alması gerektiğinden  7 

Etkili ve ders monotonluğunu önleyen bir yöntem 9 

Program değişiminin bir gereği olarak 2 

Öğretmeni cesaretlendirir 3 

Sonuçları kalıcı 3 

Dramanın temel bir yöntem olması gerektiğinden   1 

Öğretmenin sanatsal yönünü geliştirmesi açısından 1 

Öğretmen farklı yöntemlerle ders işlemelidir 1 

Dramatize edilen konularda hedeflere daha kolay ulaşıldığından 1 

Eğitim alındığında drama uygulamalarına katkısı olur 5 

Öğretmenler bu bilgiyi kaynağından almalı 1 

Öğretmen yeterliliği ve iyi yetiştirilmesi açısından 6 

Drama ile mesleki başarı artacağından 3 

Yapılandırmacı anlayışın bir gereği olarak 1 

Kazanımlar bu yöntemle daha etkili verilebilir 4 

Yaparak-yaşayarak öğrenmeye imkân verilmesi açısından 5 

Faydalı bir yöntem ve eğitime çok olumlu katkıları olur 9 

Drama eğitimi alan bir öğretmen öğrencileri ile iyi iletişim kurabilir 1 

Öğretmen ve öğrenci açısından zevkli ve eğlenceli bir yöntem 1 

İçerisinde oyunsu süreçler olduğundan çocuklar daha iyi öğreniyor 1 

Drama tüm derslerde kullanılabilir bir yöntem olduğundan 1 
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Hayır ------------------------------------------------------------------------------------------ ----- 

 

İlköğretim müfettişlerinin nerdeyse tamamı bu soruda dramanın üniversitede öğretmen 

yetiştiren bölümlerde mutlaka yer verilmesi gerektiği yönünde görüş bildirmişlerdir [f= 134, %99, bkz 

Tablo 2]. Bunun nedenleri konusunda da oldukça geniş bir yelpazede farklı görüşler bildirdikleri 

görülmektedir. Müfettişler dramanın faydalı bir yöntem olduğuna ve eğitime olumlu katkılar 

getireceğine inanmaktadırlar [f=9]. Aynı şekilde yöntemin etkili ve ders monotonluğunu 

önleyebileceğini bu yüzdende üniversitelerde öğretmenlerin bu yöntemi öğrenmeleri gerektiğini 

düşünmektedirler [f=9]. Bu eğitim ayrıca yöntemin daha iyi özümsenmesi ve öğretmen yeterliliği 

açısından da önemlidir [f=6]. Müfettişlere göre yöntem eğitimde mutlaka yer alması gerektiğinden 

hizmet öncesi bu eğitime ihtiyaç vardır [f=7]. Ön plana çıkan bu ifadelerin dışında farklı görüşlerin 

olduğu da görülmektedir. Bunun dışında bazı müfettişler görüş bildirmeden bu soruya sadece evet ya 

da hayır yanıtı vermişlerdir. Bu soruda bazı müfettişlerin görüşleri şöyledir; 

A41: “Öğretmenlerin bu konuda yeterli bilgiye sahip olması gerektiği görüşündeyim.” 

A43: “Yeni program anlayışında çok gerekli bir teknik olduğuna inanıyorum.” 

A46: “Bu konuda bilgili elemanlar yetiştirerek alana göndermeleri zorunludur.” 

A70: “Öğretimde dramanın çok önemli olduğunu düşünüyorum.” 

Tablo 13, on birinci soruya verilen yanıtlara ait ifade ve frekansları göstermektedir.  

Tablo 13. On birinci soruya verilen yanıtlarda ön plana çıkan ifade ve frekansları                                

 

 

 

 

 

 

 

11. 

Evet ------------------------------------------------------------------------------------------ ---- 

 

 

 

 

 

 

 

Drama konusunda yeterli bilgiye ve donanıma sahip değiller 43 

Seminer düzenlenmediği için yöntem gereksiz görülüyor 3 

Sınava endeksli bir anlayışları olduğundan önemsenmiyor 2 

Dramanın eğitim-öğretimdeki önemi ve yararını kavramış değiller 8 

İdareciler mali ve idari işlerle uğraşıyor eğitime yeterince odaklanmıyor 10 

İdareciler eğitim konusunda fazla yetkin değiller 5 

Yer olmaması sebebiyle 1 
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Hayır Bayram gösterileri ve müzik gibi derslerde kullanılıyor 1 

Masraf çıkmasından korkuyorlar 1 

Programın yetişmeyeceğinden korkuyorlar 1 

Gürültü olacağı ve dersin kaynatılacağını düşünüyorlar 2 

İdareciler kayıtsız ve isteksiz 5 

Zaman kaybettirdiği düşünülüyor 1 

 

İlköğretim müfettişlerine göre idareciler drama konunda yeterince teşvik edici değildirler [f= 

124, %91, bkz Tablo 2]. Müfettişler bunun nedeni olarak çoğunlukla idarecilerin bu konuda yeterli 

bilgi ve donanıma sahip olmadıklarını düşünmektedirler [f=43]. Yine müfettişlere göre okullarda 

idareciler idari ve mali işlerle uğraştıklarından eğitime yeterince odaklanmadıkları düşünülmektedir 

[f=10]. İdareciler dramanın önemini ve yararını yeterince kavramadıkları da ifade edilen başka bir 

nedendir [f=8]. Bu soruda bazı müfettişlerin görüşleri şöyledir; 

A3: “İdarecilerin öğretmenlerin derste drama kullanıp kullanmadığı umurunda değil. Onlar 

için önemli olan sınavdan fazla öğrencinin başarılı olması.” 

A8: “Fiziki hazırlamak zor. İdareciler okulların mali işleriyle uğraşıyor. Eğitim işine 

bakamıyor.” 

A9: “İdarecilerin büyük bir çoğunluğu eğitim öğretimle ilgilenmiyor.” 

A16: “Konu hakkında fazla bilgileri yok.” 

A64: “İdareciler öğretmenlerin dersi işlemelerini yakından takip etmemektedirler.” 

A105: “Henüz bu konuda fazla bilgi sahibi olduklarını sanmıyorum.”  

Tablo 14, on ikinci soruya verilen yanıtlara ait ifade ve frekansları göstermektedir.  

Tablo 14. On ikinci soruya verilen yanıtlarda ön plana çıkan ifade ve frekansları                                

 

 

 

 

Evet 

Öğretmen istekli olursa ortam sağlayabilir 4 

Drama için çok fazla materyale ihtiyaç yok 1 

Drama uygulamaları her ortamda yapılabilir 22 
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12. 

 

 

 

 

Hayır 

Sınıflar çok kalabalık 11 

Çok amaçlı salon ya da etkinlik alanları yok 15 

Drama henüz bir ihtiyaç olarak görülmüyor 1 

Çeşitli araç-gereçlere ihtiyaç var 2 

Derslikler uygun değil 12 

Okullar planlanırken dikkat edilmemiş 5 

 

Müfettişler oranlar birbirine yakın olsa da çoğunlukla okullarda fiziksel koşulların drama için 

yeterli olmadığı görüşündedirler [f= 78, %57, bkz Tablo 2]. Yetersizliğin daha çok dersliklerin 

dramaya uygun olmayışı ya da çok amaçlı salon veya etkinlik alanının olmayışında toplandığı 

görülmektedir [f=12, f=15]. Bunun dışında sınıfların kalabalık oluşu da önemli bir etken olarak 

sunulmaktadır [f=11]. Bu soru müfettişlerden bazıları tarafından yalnızca evet ya da hayır şeklinde 

cevaplanmıştır. Bu soruda bazı müfettişlerin görüşleri şöyledir; 

A23: “Derslikler yeterli değil ve sınıf mevcutları kalabalık.” 

A28: “Drama etkinliği yapılacak ayrı bir bölüm yok, sınıf ortamında yapılıyor.” 

A34: “Çoğunlukla fiziksel ortam yeterli değil ve ayrıca sınıflar kalabalık.” 

A44: “Drama her ortamda uygulanabilir. Bunun için özel bir ortama gerek yok.”   

4. SONUÇ ve ÖNERİLER 

Bu araştırmada ilköğretim müfettişlerinin düşünceleri üzerinden drama yönteminin 

yayınlaşmasındaki engeller ve okullarda yönteme ait uygulama sürecinde karşılaşılan sorunlar tespit 

edilmeye çalışılmıştır. İlköğretim müfettişlerinin yönteme yönelik bilgi ve eğilimleri okullarda 

denetim görevi görmeleri nedeniyle oldukça önemlidir. Ayrıca müfettişlerin drama yönteminin 

okullarda kullanımı ve yaygınlaşmasında okulun bileşenlerinden biri olmasının bu önemi daha da 

arttırdığı söylenebilir. Araştırmada kullanılan yazılı formda yer alan sorulardan bazıları müfettişlerin 

dramaya yönelik bilgi ve eğilimlerini göstermektedir. Buna göre araştırmaya katılan ilköğretim 

müfettişlerinin yarısı dramayı bir teknik olarak görmektedirler. Dramanın içerisinde birçok tekniği 

barındıran bir öğretim yöntemi olduğu düşünüldüğünde okulları denetleyen ve öğretmenlere yön veren 

müfettişlerin böyle bir yanılgı içerinde olması düşündürücüdür. Ancak müfettişlerin büyük bir oranla 

dramaya sempatiyle yaklaşmaları ve dramanın eğitimde mutlaka yer alması doğrultusunda görüş 

belirtmelerinin oldukça önemli olduğu düşünülmektedir. Ayrıca çoğunlukla müfettişler dramanın 
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yeterli koşullar sağlandığında okullarda kullanılmasının zor olmadığını ve ayrıca tüm derslerde 

kullanılabileceğini düşünmektedirler. Araştırma sonuçlarına göre genel olarak ilköğretim 

müfettişlerinin dramaya ilgili oldukları ancak yine de drama konusunda bilgilerinin istenilen düzeyde 

olmadığı görülmektedir. Bu yetersizliğin okullarda dramanın yaygınlaşması ve özendirilmesinde 

olumsuzluklar yaratacağı düşünülebilir. Bazı müfettişlerin “dramanın sayısal derslerde ve özellikle fen 

derslerinde kullanımı zor” şeklinde görüş belirtmeleri yöntemi yeterince tanımadıkları ya da bu 

alanlarda yönteme ilişkin yeterince uygulama görmedikleri şeklinde yorumlanabilir. Çünkü 

araştırmalar yöntemin fen derslerinde de oldukça iyi sonuçlar verdiğini göstermektedir (Sağırlı ve 

Gürdal, 2004; Bertiz, 2005). Kaldı ki, fen ve teknoloji dersi ve konuları zaten hayatın içerisindedir. 

Yani bir olayın neden-sonuç ilişkileri içerisinde incelenmesinde sosyolojik boyutları oldukça 

zengindir. Müfettişlerin ve yöntemi kullanacak olan öğretmenlerin bu ve benzeri ön yargılı düşünce 

biçimleri fen ve teknoloji gibi sayısal içerikli derslerde dramanın kullanımına önemli bir engel teşkil 

edebilir.  

Bu araştırmanın sonuçlarından bir diğerine göre okullardaki öğretmenlerin drama yönteminin 

teorik ve uygulama bilgisi yönünden oldukça yetersiz oldukları görülmektedir. Okuldaki 

uygulamaların temel bileşenlerinden biri olan öğretmenlerin dramanın teorik ve uygulama bilgisi 

bakımından yetersizlikleri yöntemin okullarda etkililiği ve verimliliğini olumsuz yönden etkileyebilir. 

Bu yetersizliğin altında yatan nedenin müfettişlerin de değindiği gibi hizmet içi ve öncesi genel olarak 

yeterli bir eğitimin alınmamasından kaynaklandığı düşünülebilir. Bu durumun aynı zamanda etkili bir 

süreç olan dramanın yaygınlaşmasına da olumsuz bir etkide bulunduğu düşünülmektedir. Öte yandan 

öğretmenlerin drama konusunda yeteri kadar hevesli ve istekli olmadıkları söz konusu olan bir başka 

durumdur. Öğretmenlerin bu isteksizliklerinin temelinde yöntemi yeterince tanımamak ve önemini 

kavramamak gibi bir neden olabilir. Nitekim müfettişlerin de görüşlerinin bu yönde olduğu 

görülmektedir. Öğretmenlerin yöntemi zaman alıcı bir yöntem olarak tanımlamaları ve bu anlamda 

soru-cevap gibi kısmen daha kolay bir işleyiş tarzını benimsemeleri oldukça düşündürücüdür. Kaldı ki 

bu durum yapılandırmacı anlayış temelli yeni öğretim programları ile de ters düşen bir davranış 

biçimidir. Drama yöntemini uygulayan lider ya da öğretmen yöntem hakkında belirli bir bilgi ve 

donanıma sahip olmalıdır. Bazı araştırmalarda da bir drama liderinin sahip olması gereken özellikleri 

ortaya koymaktadır (San, 1990; Adıgüzel, 2006b). Bu sonuçlar ışığında öğretmenlerin ciddi bir 

biçimde drama yönteminin teorik ve pratik uygulamaları konusunda hizmet öncesi ve hizmet içi 

eğitime ihtiyaç duydukları söylenebilir. Bakar ve ark. (2009) tarafından yapılan çalışmada da bu 

görüşün desteklendiği görülmektedir. Nitekim orada da öğretmenler drama ile ilgili hizmet içi eğitim 

kurslarına ihtiyaç duyduklarını belirtmekle bu konudaki bir eksikliği ortaya koymaktadırlar.             

Okullarda yer alan bir diğer bileşen hiç şüphe yok ki okulun idarecileridir. Bu araştırmanın 

sonuçlarına göre idarecilerin dramanın kullanımı doğrultusunda öğretmenleri yeterince teşvik 

etmedikleri anlaşılmaktadır. Bunun altında yatan en büyük neden olarak müfettişlerin de belirttiği gibi 
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idarecilerin drama konusunda yeterli bilgi ve donanıma sahip olmadıkları gösterilebilir. Aynı zaman 

da bir başka neden olarak idarecilerin yöntemin önemini yeterince kavramamış olabilecekleri 

söylenebilir. Öte yandan idarecilerin idari ve mali işler dolayısıyla eğitim ve öğretime fazla 

odaklanamamaları öğrenme sürecinde eksikliği hissedilebilecek bir durumdur. Çünkü idarecilerin yeni 

eğilim ve yöntemlerin kullanımı konusunda teşvik edici tavırları öğretimin kalite ve niteliğini 

arttırabilir. 

Araştırmanın bir başka sonucu okulların drama için fiziksel koşullarının yeterli olmadığını 

ortaya koymaktadır. Bu bağlamda okullarda çok amaçlı salon ve etkinlik alanlarının yetersiz olduğu 

ifade edilmektedir. Ayrıca dersliklerin fiziksel olarak yetersizlikleri ve sınıfların kalabalık oluşu drama 

uygulamaları adına olumsuz gelişmeler olarak nitelendirilebilir. Sınıfların kalabalık oluşunun drama 

uygulamalarında sorun yarattığına Acat ve Uzunkol (2010)’un araştırma sonuçlarında da 

değinilmektedir. Bu anlamda sınıfların kalabalık oluşu dramanın uygulanması sürecinde hiç kuşku yok 

ki olumsuz bir etkendir. Müfettişlerden belirgin bir kısmı drama için okulların fiziksel mekânının 

yeterli olduğunu belirtmişlerdir. Ancak nedeni sorgulandığında “drama her yer de yapılabilir, özel bir 

mekâna ihtiyaç yoktur” şeklinde bir cevap alınmıştır. Dramanın temel yapısında bireyin beden dilinin 

ön plana çıktığı düşünüldüğünde bu değerlendirme kısmen doğru kabul edilebilir. Ancak bu çok 

iyimser bir bakış açısıdır. Çünkü dramada mekân oldukça önemlidir. Zengin materyali olan, araç-gereç 

açısından donanımlı, genişçe ve ferah bir mekân uygulamaların kalitesini ve etkililiğini arttıracaktır. 

Kullanılabilecek her kostüm ve materyal doğaçlamaların inandırıcılığını arttırıcı bir etkiye sahip 

olabilir. Öyle ki dramada mekânın önemi bazı çalışmalarda da vurgulanmaktadır (Önder, 1999; Aral 

ve ark., 2000a; 2000b). Bu araştırmanın sonuçları okullardaki fiziksel mekânların drama için 

yetersizliğini ortaya koymaktadır. Köksal (2008) tarafından yapılan çalışma sonuçlarının bir 

bölümünde de drama için okullardaki fiziksel mekân sorununa değinilmektedir. 

Sonuç olarak okullarda drama yönteminin uygulanması ve yaygınlaşması sürecinde yer alan 

bileşenlerin mevcut durumu değerlendirildiğinde; öğretmen, müfettiş ve okul idarecilerinin dramanın 

teorik ve uygulama bilgisi yönünden yeterli olmadıkları görülmektedir. Aynı zamanda okulların drama 

için fiziksel mekânlarının yeterli olduğu söylenemez. Bununla birlikte bazı okullarda drama 

uygulamalarını olumsuz yönde etkileyecek kalabalık sınıfların varlığı devam etmektedir. Öğrenci 

bileşeni drama için hazırdır. Ancak söz konusu diğer bileşenler gözden geçirilmelidir. Bu sonuçlar 

ışığında bazı öneriler şunlar olabilir;  

 Hizmet öncesi eğitim anlamında yöntem üniversitelerde öğretmen yetiştiren 

bölümlerde teorik ve uygulamalı bir biçimde ele alınmalıdır. 

 Yenilenen programla birlikte müfettiş, öğretmen ve idareciler için drama yöntemine 

yönelik hizmet içi eğitim semineri sayısı arttırmalıdır. Bu seminerlerde dramanın 

teorik bilgisi yanında uygulama bilgisine de yer verilmelidir.  
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 Liderlik eğitimi veren kurumlar ve liderlik eğitimi desteklenmelidir. 

 Okullarda mevcut derslikler yeniden düzenlenmeli ya da yeni drama derslikleri 

oluşturulmalıdır. 

 Sınıflardaki öğrenci sayıları aktif öğrenci merkezli yöntemler gözetilerek 

azaltılmalıdır. 

 

KAYNAKÇA 

Adıgüzel, H. Ö. (2006a). Yaratıcı drama kavramı, bileşenleri ve aşamaları. Yaratıcı Drama Dergisi, 1, 

17–31. 

Adıgüzel, H. Ö. (2006b). Eğitimde Yeni Bir Yöntem ve Disiplin: Yaratıcı Drama. H. Ö. Adıgüzel (Ed), 

Yaratıcı Drama 1985–1998 Yazılar, Genişletilmiş 2. Baskı. 203–222 Ankara: Natürel 

Yayınevi. 

Acat, B. M. ve Uzunkol, D. E. (2010). Sınıf öğretmenlerinin İlköğretim Programlarındaki 

Değerlendirme Sürecine İlişkin Görüşleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. Kış–2010, 9 

(31). 

Andersen, C. (2004). Learning in "As-If" Worlds: Cognition in Drama in Education, Theory into 

Practice; Autumn 2004; 43, 4, 281. 

Aral, N., Kandır, A. ve Can Yaşar, M. (2000a). Okulöncesi Eğitim 2. İstanbul: Ya-Pa Yayın Pazarlama 

San. Ve Tic. A.Ş 

Aral, N., Baran, G., Bulut, Ş. ve Çimen, S. (2000b). Drama. İstanbul: Ya-Pa Yayın Pazarlama San. Ve 

Tic. A.Ş. 

Aylıkçı, Ş. E. (2001). Sosyal Bilgiler Öğretiminde Drama Tekniğinin Kalıcılığın Arttırılmasında 

Kullanılması. İstanbul: Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yayımlanmamış 

Yüksek Lisans Tezi. 

Bailey, S. (1994). The Ecogame. Risley, Warrington, Cheshire: BNFL Education Unit. 

Bailey, S. & Watson, R. (1998). Establishing basic ecological understanding in younger pupils: a pilot 

evaluation of a strategy based on drama/ role play.International Journal of Science Education, 

20, 139-152 

Bakar, E., Keleş, Ö. ve Koçakoğlu, M. (2009). Öğretmenlerin MEB 6. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 

Kitap Setleriyle İlgili Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim 

Fakültesi Dergisi (KEFAD)10(1), 41–50. 



II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi  739  
 

II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongre Kitabı 

Bertiz, H. (2005). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Yaratıcı Dramaya Yönelik Tutumları ve 

Öyküleme Çalışmalarına İlişkin Görüşleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Bolu. 

Bertiz, H., Bahar, M. ve Yeğen, G. (2006) Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Yaratıcı Dramaya 

Yönelik Tutumları. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi. 7–9 Eylül 2006. 

Gazi Üniversitesi, Ankara. 

Christofi, C. & Davies, M. (1991). Science through drama. Education in science, 141, 28–29. 

Çam, F., Özkan,  E., ve Avinç, İ., (2009). Fen ve Teknoloji Dersinde Drama Yönteminin Akademik 

Başarı ve Derse Karşı İlgi Açısından Karşılaştırmalı olarak İncelenmesi: Köy ve Merkez 

Okulları Örneği. GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(2), 459–483. 

Duveen, J. & Solomon, J. (1994). The great evolution trial: Use of role-play in the classroom. Journal 

of Research in Science Teaching, 31, 575–582.  

Eik, L.T. (1999). Storyline. Oslo: TanowAschehoug. 

Gencel, İ.E., (2009). Yaratıcı Drama Yönteminin Sosyal Bilgiler Dersi Başarısı ve Derse Yönelik 

Tutum Üzerindeki Etkileri. Çağdaş Eğitim Dergisi, 360. 

Güneysu, S. (1991). “Yaratıcı Drama”(1985- 1995 yazılar) (Edt.H.Ömer Adıgüzel) Haziran 2002 

Ankara, 1, 96. 

Hamurcu, H. (2008). The Effects of Creative Drama on Self Efficacy Beliefs of Class Teacher 

Canditates in Science Education. ICES’08. Eastern Mediterranean University, Fagamusta, 

North Cyprus, Proceedings of International Conference on Educational Science, Vol. II, 965–

975. 

Hamurcu, H. (2009). Attitudes of Class Teacher Department Students’ Towards Drama. e- Journal of 

New World Sciences Academy, 1C0094, Vol. 4(4), 1257–1273. 

Heathcote, D. & Bolton, G. (1995). Drama of learning.Portmouth, NH:Heinemann. 

Linfield, R. S. (1996). Can scientific understanding be assessed through drama? Primary Science 

Review, 45, 4–5. 

Köksal, N. (2008). Öğretmenlik Mesleğinin Genel Yeterliklerinin Öğretmen, Müdür ve Bakanlık 

Yetkilileri Tarafından Değerlendirilmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1, 

23. 

Metcalfe, R. J. A., Abbott, S., Bray, P., Exley, J. & Wisnia, D.(1984). “Teaching science through 

drama: an empirical investigation”. Research in science Technological Education, 2, 77–81 



II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi  740  
 

II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongre Kitabı 

Morris, Ronald V. (2001). Teaching social studies through drama: Student meanings Journal of Social 

Studies Research; Spring 2001; ProQuest Education Journals, 25(1), 3–4. 

Sağırlı, H.E. ve Gürdal, A., (2004). Fen Bilgisi Dersinde Drama Tekniğinin Öğrenci Tutumuna Etkisi, 

V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi 16–18 Eylül 2002 Ankara bildiri 

kitabı, 1, 374–379. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basımevi.  

Sağırlı, H. E. (2001). İlköğretim 6. Sınıf Fen Bilgisi Dersinde Dramatizasyon Yönteminin Başarıya 

Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, M.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 2001.  

San, İ. (1990). “Eğitimde Yaratıcı Drama” Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(2), 573–

582. 

San, İ. (1991). “Yaratıcı Drama”(1985- 1995 yazılar) (Edt.H.Ömer Adıgüzel) Haziran 2002 Ankara, 1, 

81-90 

San, İ. (1991). Eğitim-Öğretimde Yaşayarak-Öğrenme Yöntemi ve Estetik Süreç Olarak Yaratıcı 

Drama. İ. Fındıkçı (Edt.) Eğitimde Nitelik Geliştirme, Kültür Koleji Yayınları, 261–265. 

San, İ. (1996). Yaratıcılığı Geliştiren Bir Yöntem ve Yaratıcı Bireyi Yetiştirme Bir Disiplin: Eğitsel 

Yaratıcı Drama. Yeni Türkiye Dergisi, 7: 148–160. 

Selvi, K. ve Öztürk, A., (2000). Yaratıcı Drama Yöntemi İle Fen Öğretimi, Eğitim ve Bilim, (25), 116, 

42–46. 

Şahbaz, Ö. ve Hamurcu, H. (2009). Yaratıcı Drama ile Fen Öğretiminin Öğrencilerin Sözel 

Yaratıcılıklarına, Başarılarına ve Derse Yönelik Tutumlarına Etkisi, İlköğretmen Eğitimci 

Dergisi, 26, 18–23. 

Şentürk, N. (1996). Eğitimde Yaratıcı Drama. Çağdaş Eğitim Dergisi, 223. 

Tveita, J. (1998). Can untraditional learning methods used in physics help girls to be more interested 

and achieve more in this subject? In E. Torraca (Ed.) Research in Science Education in 

Europe. Dordrecht: Kluwer, 1–7. 

Önder, A. (1999). Yaşayarak Öğrenme İçin Eğitici Drama, Kuramsal Temellerle Uygulama Teknikleri 

ve Örnekleri. İstanbul: Epsilon Yayıncılık Hizmetleri Tic. San. Ltd. Şti. 

Önder, A. (2003). Yasayarak Öğrenme İçin Eğitici Drama, Kuramsal Temellerle Uygulama Teknikleri 

ve Örnekleri. 5. Baskı. İstanbul: Epsilon Yayıncılık Hizmetleri Tic. San. Ltd. Şti.  



II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi  741  
 

II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongre Kitabı 

Özdemir, P. ve Üstündağ, T. (2007). Creative Drama Curriculum Related to the Scientists in Science 

and Technology. İlköğretim Online, 6(2), 226–233, 2007. [Online]: http://ilkogretim-

online.org.tr 

Ünal, E. (2004). Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümünde Öğrenim 

Gören Son Sınıf Öğrencilerinin İlköğretimde Drama Derslerine İlişkin Tutumları. Trakya 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. (5), 2, 1–15. 

Watts, M., Alsop, S., Zylberszatajn, A., & De Silva, S.M. (1997). ‘ Event-centred-learning’: An 

approach to teaching science technology and societal issues in two countries. International 

Journal of Science Education, 19, 341–351. 

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2000). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin 

Yayıncılık. 

 



II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi  742  
 

II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongre Kitabı 

BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFLI OKULLARDA SINIF YÖNETİMİNDE 

YAŞANAN SORUNLAR 

 

Mehmet TURAN 

Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği ABD, ELAZIĞ 

mturan@firat.edu.tr 

Nevin AY 

Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Ilköğretim Bölümü, ELAZIĞ 

newinay@hotmail.com 

Zeynep YAĞLI 

Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Ilköğretim Bölümü, ELAZIĞ 

zeynep_yagli@windowslive.com 

 

ÖZET 

Eğitim-öğretim etkinliklerinin gerçekleştiği ortak bir yaşama alanı olan sınıfta eğitimin kalitesi 

ve sürekliliği büyük oranda sınıf yönetimine bağlıdır. Sınıf yönetimi, daha etkili ve verimli bir öğretim 

sürecinin yaşanması için gerekli planlama, öğrenme düzeninin, öğrenme ortamının, kurallarının 

sağlanması ve devam ettirilmesi açısından büyük öneme sahiptir.  

Birleştirilmiş sınıflarda farklı düzey ve yaş grubundaki öğrencilerin bir arada bulunması, aynı 

ders saati içerisinde öğrencilerin farklı dersler işlemesi, ödevli ders saati ve serbest zaman 

etkinliklerinde öğrencinin kendi kendine çalışması, öğretim sürecini öğretmen açısından 

zorlamaktadır. Ayrıca, sınıfların kalabalık olması ve sınıfların fiziki ortamların yetersizliği ile araç-

gereç eksikliği öğretmenin sınıf yönetiminde de sorunlara neden olduğu bilinmektedir. 

Çok boyutlu ve karmaşık bir yönetim süreci içeren sınıf yönetimi, birleştirilmiş sınıflarda 

öğretim sürecinde uygulanması planlama, dikkat ve tecrübe gerektiren bir süreçtir. Bu açıdan 

birleştirilmiş sınıflarda görev yapan sınıf öğretmenlerinin sınıf yönetiminde yaşadıkları sorunların 

tespiti ve kullandıkları stratejiler ve yaklaşımların belirlenmesi daha verimli ve etkili bir öğretim 

süreci açısından önemlidir.  
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 Bu çalışma, birleştirilmiş sınıflı okullarda görev yapan sınıf öğretmenlerinin sınıf 

yönetiminde yaşadıkları sorunlara ilişkin görüşlerini belirlemeyi amaçlamaktadır. Araştırma,  Elazığ 

ilinde birleştirilmiş sınıflı okullarda görev yapan toplam 92 sınıf öğretmeni üzerinde yürütülmüştür. 

Araştırmada veriler anket yoluyla elde edilmiştir. Verileri elde etmede toplam 22 maddeden oluşan 

5’li likert türü ölçekten faydalanılmıştır. Araştırmada elde edilen verileri çözümlemede SPSS paket 

programından faydalanılmış olup, yüzde, frekans ve aritmetik ortalama teknikleri kullanılarak 

değerlendirilmiştir.  Araştırma sonucunda sınıf öğretmenlerinin birleştirilmiş sınıflı okullarda sınıf 

yönetiminde sorun yaşadıkları sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca kadın öğretmenlerin erkek öğretmenlere 

göre ve yine mesleki kıdemi düşük olan öğretmenlerin mesleki kıdemi yüksek olan öğretmenlere göre 

birleştirilmiş sınıflı okullarda sınıf yönetiminde daha çok sorun yaşadıkları sonucuna da ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Birleştirilmiş sınıflı okullar, sınıf yönetimi 

 

ABSTRACT 

 The quality of education and continuity in classes – the mutual area where educative activities 

are carried out mostly depends on class management. Class management is required as the required 

planning, the educative order, learning environment, acquiring the rules, and its continuation are 

crucial for obtaining a more effective and fertile education process. 

  The learning process is straining the teacher during the education process when pupils of 

various levels and age groups are gathered together; pupils study varying topics during the same class, 

the pupils study on their own during the homework classes and vacant hours in multigrade classes. It’s 

a fact that crowded classes and the physical insufficiency of the classes, and the lack of the required 

material are also the causes of the difficulties for class management. 

Class management contains a multi- dimensional and complicated management process, and 

requires planning, attention and experience in multigrade classes. The difficulties faced by class 

teachers in multigrade classes are ascertained, and strategies and approaches   applied are important 

for a more fertile and impressive education process.  

 This study aims to establish the opinions of class teachers about the problems they face in 

class management at schools with multigrade classes. This research has been carried out on 92 class 

teachers who are on charge at schools with multigrade classes in Elazig.  The related data has been 

derived with polls. A scale of quintet likert which consists of 22 articles has been utilized while 

deriving data.  The SPSS bunch program has been utilized for using percent, frequency, and arithmetic 

mean methods for analyzing data obtained. As a result of classroom teachers in the management of 

multigrade classes in schools were having trouble reaching their conclusions. Moreover, according to 

female teachers and male teachers still have low seniority teachers compared to teachers with higher 
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seniority of multigrade classes in schools having more problems in the management concluded that 

they were reached. 

 Keywords: Multigrade schooling , class management 

 

1. GİRİŞ  

            Birleştirilmiş sınıf uygulaması, az nüfuslu köylerde öğrenci sayısının azlığı ve sınıf yetersizliği 

ile bu sınıflara ayrı bir öğretmen verilmesinin zor olması sebebiyle uygulanan bir sistemdir. İlköğretim 

programlarına göre birden fazla sınıfın birleştirilerek bir grup meydana getirmek suretiyle, bir 

öğretmen tarafından yetiştirilmesine birleştirilmiş sınıf öğretimi denir. Birleştirilmiş sınıflar köylerde 

bulunmaktadır (Görür, Altındağ ve Özkaya, 2009: 1). Normal öğretimin yapıldığı bir sınıftaki öğretim 

ile birleştirilmiş sınıf öğretimi arasındaki en belirgin fark, öğretim biçimidir. 

Birleştirilmiş sınıf uygulaması uzun yıllardır devam etmekle birlikte birçok sorunu da 

bünyesinde barındırmaktadır. Özellikle bu uygulamanın devam ettirildiği bölgelerin ülkemizin kırsal 

kesimleri olması öğrenci profillerinin çeşitliliği üzerinde de etkilidir. Farklı yaş ve eğitim 

seviyesindeki birçok çocuğun aynı sınıfta eğitim görmesi başlı başına bir sıkıntı olmaktadır. Maddi 

olanakları yetersiz, temel konuşma becerilerinde yetersizlikler mevcut bu öğrencilerle eğitim 

öğretimde de ciddi sorunlar oluşturmaktadır. Aynı anda birden fazla yaş grubuna hitap ederek tüm 

öğrencilerin ilgisini çekebilmek, öğrencileri güdülemek ve derse hazırlamak oldukça zor olmaktadır. 

Dersin devamı ve özellikle ortak konuların aktarılması sırasında da tüm öğrencilerin seviyelerine 

uygun öğretimin yapılması, sınıf düzenlerinin sağlanması öğretmenlerin yaşadıkları bir diğer 

problemdir.  . Birlestirilmis sınıflarda öğrenciler  ders saatlerinin büyük bir bölümünü yani ödevli ders 

saatlerini kendi kendine çalısarak geçirirler (Durmuş ve Abay 2009:3). Birlestirilmis sınıf 

öğretmeninin bu konuda gerekli bilgi ve beceriye sahip olması gerekir. Birleştirilmiş sınıflarda aynı 

anda birkaç sınıfla bir arada öğretimi devam ettirmek iyi bir eğitim stratejisi, kullanılabilecek farklı 

yöntem ve teknikler, iyi bir hazırlık ve planlama süreci ile öğretmen alan bilgisi ve yeterliliklerinin 

ileri düzeyde olmasını gerektirir. 

Sınıf yönetimi, kaynakları bir araya getirerek çevreyi düzenleme ve öğrenci gelişimini izleme, 

sınıfta oluşabilecek sorunları önceden tahmin ederek sınıftaki hayatın orkestra gibi yönetilmesidir 

(Lemlech, 1988: 3). Etkili bir sınıf yönetiminde öğretmen davranışları oldukça önemlidir. Sınıf 

yönetiminde  Etkili öğretmenlerin sınıfta öğrencilere liderlik yaptığı ve onlarla yakın, samimi ilişkiler 

kurarak onların sınıf içi ve sınıf dışı problemleri ile ilgilendikleri   söylenebilir. Sınıf yönetimi 

öğrenme çevresini öğretimde etkin kılan bir yöntem olarak sınıftaki bütün uygulamalarla ilişkilidir 

(Terzi, 2008: 8). Öğrenme hedeflerine ulaşmada sınıf yönetiminin ilkelerini, boyutlarını ve modellerini 

dikkate alan, Birleştirilmiş sınıflarda farklı düzeylerdeki öğrenciler olduğu için uygun sınıf yönetimi 
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modelini seçen ve yönetsel uygulamaları onlara göre değiştiren , Sınıf yönetimi kararlarını öğrencileri 

kontrolden çok, eğitimin kalite ve sürekliliğini sağlamaya yönelik alan, Sınıf ortamını öğrencinin 

öğrenmesini sağlayacak onu geliştirecek bir şekilde düzenleyen öğretmenler birleştirilmiş sınıflarda 

sınıf yönetiminde oluşacak sıkıntıları en aza indirmektedirler. Olumlu bir çevre oluşturmak ve bireysel 

farklılıklardan kaynaklana problemleri önlemek için öğretmenler olumlu davranışları 

desteklemelidirler (Woolfolk, 1998: 474). Birleştirlmiş sınıflarda farklı yaş ve düzeydeki öğrencilerin 

bir arada bulunması ve sınıfların kalabalık olması istenmeyen davranışlara ve otoriteye karşı 

çıkmalarına sebep olabilir. Öğretmen öğrencilerin derse etkili katılımını sağlayarak istenmedik 

davranışları ortadan kaldırabilir (Erden, 1995: 256). ve etkili bir sınıf yönetimi onları bir çok 

problemden kurtararır (Macrae, 1998: 128-140). Sınıfta istenmeyen davranışlar, öğretim sürecinde 

öğretmenin hedeflerine ulaşmasını engeller (Güleç, Alkış 2003:1). Sınıf yönetimi şekli öğrencilerin 

istek ve beklentilerine, gelişim özelliklerine, sınıf düzeylerine göre değişiklikler göstermektedir 

(Çelik, 2003: 7). Tüm bunlar zaten farklı yaş ve düzeydeki öğrencilerden oluşan birleştirimiş sınıflarda 

farklı sınıf yönetimi biçimlerinin kullanılmasını gerektirmektedir. Birleştirilmiş sınıflarda aynı anda 

bir kaç sınıfı yönetmek gerekir bu da öğretmenin iyi bir planlama yapmasını ve öğrencilere karşı 

sabırlı ve anlayışlı olmasını gerektirir (Durmuş ve Abay 2009:3). Bu açıdan birleştirilmiş sınıflarda 

öğretim süreci ve öğretim sürecinin önemli bir öğesi olan sınıf yönetiminde yaşanan sorunlar ve buna 

dayalı çözüm önerileri geliştirmek önemlidir. 

. 

2. YÖNTEM 

  2.1. Araştırmanın Modeli 

  Bu araştırma, birleşitirilmiş sınıflı okullarda görev yapan sınıf öğretmenlerinin, sınıf 

yönetiminde yaşanan sorunlara ilişikin görüşlerini saptamak amacıyla yapılmıştır. Araştırma, tarama 

modelinde olup,  betimsel bir nitelik arz etmektedir. Bunun için, araştırmacı tarafından iki bölüm ve 

konuyla ilgili çeşitli maddelerden oluşmuş anket formu oluşturulmuştur.  

  2.2. Evren ve Örneklem 

  Araştırmanın evrenini, Elazığ ilinde bulunan birleştirilmiş sınıflı okullarda görev yapan sınıf 

öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini, 2009-2010 eğitim-öğretim yılının bahar 

döneminde Elazığ ilinde bulunan birleştirilmiş sınıflı okullarda görev yapan toplam 92 sınıf öğretmeni 

oluşturmaktadır. 

  2.3. Verilerin Toplanması ve Analizi 

  Birleşitirilmiş sınıflı okullarda sınıf yönetiminde yaşanan sorunlara ilişkin veriler, öğretmen 

görüşlerinden elde edilmiştir. Bu amaçla, yerli ve yabancı literatür taranıp, uzman görüşleri de alınarak 



II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi  746  
 

II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongre Kitabı 

bir anket formu hazırlanmıştır. Anket formu toplam 2 bölümden oluşmaktadır. Anket formunun birinci 

bölümünde toplam 7 adet demografik veri bulunmuş ve bu verilere dayalı olarak görüş maddeleri 

karşılaştırılmıştır. Anketin ikinci bölümünde ise Birleşitirilmiş sınıflı okullarda sınıf yönetiminde 

yaşanan sorunlara yönelik toplam 22 soru maddesi bulunmaktadır. Anketin KMO değeri 0,709; 

Bartlett testi 743,358 ve Cronbach Alpha güvenlik katsayısı da 0,706 olarak hesaplanmıştır. Ayrıca 

anketin güvenirliliği ve geçerliliği açısından da uzman görüşünden de faydalanılmıştır. Verilerin 

analizinde SPSS istatistik paket programından faydalanılmıştır. Araştırmadan elde edilen verileri 

çözümlemede “aritmetik ortalama”, “%” ve “f” kullanılmış; öğretmen görüşlerinin, demografik 

verilere dayalı değişkenlerden etkilenme derecesi de bağımsız gruplar t testi ve tek yönlü varyans 

analizi ile test edilmiştir. 

3. BULGULAR ve YORUMLAR 

  Bu bölümde, araştırma sonuçlarına ilişkin elde edilen bulgular tablolar halinde sunulmuş ve 

değerlendirilmiştir. 

  3.1. Araştırmaya Katılanların Cinsiyet Durumlarına Göre Genel Dağılımı. 

  Tablo 1. Araştırmaya katılanların cinsiyet durumlarına göre genel dağılımı 

Cinsiyet f % 

Kadın 47 51.1 

Erkek 45 48.9 

Toplam 
92 100 

 

  Tablo 1 incelendiğinde; araştırmaya katılanların % 51,1 inin kadın ve % 48,9 unun da erkek 

öğretmenden oluştuğu görülmektedir.  

 3.2. Araştırmaya Katılanların Mesleki Kıdemlerine Göre Genel Dağılımı 

  Tablo 2: Araştırmaya katılanların mesleki kıdemlerine göre genel dağılımı 

Mesleki Kıdem f % 

1-5 Yıl 42 45.7 

6-10 Yıl 28 30.4 

11-15 Yıl 16 17.4 
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16-20 Yıl 2 2.2 

21 Yıl ve Üstü 4 4.3 

Toplam 
92 100 

 

  Tablo 2 incelendiğinde, araştırmaya katılan öğretmenlerin % 45,7 sinin 1-5 yıl, % 30,4 ünün 

6-10 yıl, % 17,4 ünün 11-15 yıl ve % 2,2 sinin 16-20 yıl, % 4,3 ünün 21 yıl ve üstü  mesleki kıdeme 

sahip oldukları görülmektedir. 

 

  3.3. Araştırmaya Katılanların Görev Yaptıkları Sınıflara Göre Genel Dağılımı. 

  Tablo 3. Araştırmaya katılanların görev yaptıkları sınıflara göre genel dağılımı 

Görev Yapılan Sınıf f % 

1.2.3.4.5. Sınıf 32 34.8 

1.2.3. Sınıf 27 29.3 

4.5.Sınıf 15 16.3 

2,3. Sınıf 12 13.0 

Sadece 1. Sınıf 6 6.5 

Toplam 
92 100 

  

Tablo 3 incelendiğinde, araştırmaya katılanların % 34,8’ inin 1.2.3.4.5. Sınıf, % 29,3’ ünün 

1.2.3. sınıf,  % 16,3’ ünün 4.5. Sınıf,  % 13,0’ ının 2.3. Sınıf ve  % 6,5’ inin ise sadece 1. Sınıfta görev 

yapan öğretmenlerden oluştuğu görülmektedir. 
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3.4. Araştırmaya Katılanların GörevYaptıkları Okulun Öğretim Şekline Göre Genel 

Dağılımı 

  Tablo 4: Araştırmaya katılanların görev yaptıkları okulun öğretim şekline göre genel dağılımı 

Okul Öğretim Şekli f % 

Tekli Öğretim (Tam Gün)  65 70.7 

İkili Öğretim 27 29.3 

Toplam 
92 100 

 

  Tablo 4 incelendiğinde, araştırmaya katılan öğretmenlerin görev yaptıkları okulun öğretim 

şekline göre % 70,7 sinin tekli öğretim ve  % 29,3 ünün ise ikili öğretim yapan okullarda görev 

yaptıkları görülmektedir. 

 

3.5. Araştırmaya Katılanların GörevYaptıkları Sınıf Mevcuduna Göre Genel Dağılımı 

  Tablo 5: Araştırmaya katılanların görev yaptıkları sınıf mevcuduna göre genel dağılımı 

Sınıf Mevcudu f % 

10-15 4 4.3 

15-20 21 22.8 

20-25 21 22.8 

25-30 25 27.2 

31 ve üstü 21 22.8 

Toplam 
92 100 

 

  Tablo 5 incelendiğinde, araştırmaya katılan öğretmenlerin sınıf mevcutlarına gore % 4,3 ünün 

10-15 mevcutlu olduğu,% 22,8 inin 15-20 ve %  yine %22,8 inin 20-25 mevcutlu olduğu, % 27,2 sinin 

de 25-30 mevcutlu olduğu, %22,8 inin ise 31 ve üstü mevcudu olduğu görülmektedir. 
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  3.6. Araştırmaya Katılanların Mezun Oldukları Okul Türüne Göre Genel Dağılımı. 

  Tablo 6. Araştırmaya katılanların mezun oldukları okul türüne göre genel dağılımı 

Okul Türü f % 

Eğitim Yüksek Okulu- Eğitim Enstitüsü 4 4.3 

Eğitim Fak. Sınıf Öğretmenliği Lisans 70 76.1 

Diğer Lisans Programı (Fen Edb. vb.) 18 19.6 

Toplam 
92 100 

 

  Tablo 6’ ya bakıldığında; araştırmaya katılan öğretmenlerin mezun oldukları okul türüne göre 

% 4,3 ünün  Eğitim yüksek okulu-Eğitim enstitüsü, %76,1 inin Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği, % 

19,6 sının da diğer lisans program (fen edb.vb.) mezunu oldukları görülmektedir.  

  3.7. Araştırmaya Katılanların Yüksek Lisans Eğitim Yapma Durumlarına Göre Genel 

Dağılımı. 

  Tablo 7. Araştırmaya katılanların yüksek lisans eğitimi yapma durumlarına göre genel 

dağılımı 

Yüksek Lisans Durumu f % 

Evet 26 28.6 

Hayır 65 71.4 

Toplam 
91 100 

 

  Tablo 7’ e bakıldığında; araştırmaya katılanların % 28,6 sının yüksek lisans egitimi gördüğü, 

%71,4 ünün de  yüksek lisans eğitimi görmediği görülmektedir.  

  3.8. Araştırmaya Katılan Öğretmenlerin Birleştirilmiş Sınıflarda Sınıf Yönetiminde 

Yaşanan Genel Sorunlara İlişkin Görüşleri 

  Araştırmaya katılan öğretmenlerin birleştirilmiş sınıflarda sınıf yönetiminde yaşanan sorunlara 

ilişkin görüşleri Tablo 8’ de verilmiştir. 
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 Tablo 8. Araştırmaya katılan öğretmenlerin birleştirilmiş sınıflarda sınıf yönetiminde yaşanan 

sorunlara ilişkin görüşleri 

No 

Araştırmaya Katılanların Sınıf Yönetiminde Yaşanan Genel 

Sorunlara İlişkin Görüşleri 
X

 ss 

1 Birleştirilmiş sınıflarda sınıf yönetiminde sorunlar yaşamaktayım 3,48 1,18 

4 Birleştirilmiş sınıflarda istenmeyen davranışların önlenmesinde sıkıntı 

yaşamaktayım. 
3,23 1,19 

5 Birleştirilmiş sınıflarda öğrencilerin derse motivasyonunu sağlamada 

sorun yaşamaktayım. 
3,30 1,14 

6 Sınıfta farklı yaşlardaki öğrencilerin birbirlerine müdahalelerini 

engelleyemiyorum. 
3,04 1,14 

7 Birleştirilmiş sınıflarda farklı gelişim düzeylerindeki öğrencilerin bir 

arada bulunması ve aynı fiziksel ortamın kullanılması sınıfta 

istenmeyen sorunlara neden oluyor. 

3,75 1,14 

9 Birleştirilmiş sınıfın genellikle kırsal kesimde uygulanmasından dolayı 

bu bölgelerde derslere devam konusunda sıkıntı yaşanmaktadır. 
3,84 1,03 

11 Etkili bir sınıf yönetimi için dersleri ve etkinlikleri planlı bir şekilde 

yürütürüm. 
4,17 0,78 

12 Sınıf kurallarını öğrencilerle birlikte belirlerim. 3,69 1,11 

13 Etkili bir sınıf yönetimi için öğrencileri sınıflarına dayalı oturma 

düzenine göre oturturum. 
4,34 0,82 

15 Etkili bir sınıf yönetimini gerçekleştirmek için aktif öğrenmeyi 

kullanırım. 
4,32 0,65 

16 Birleştirilmiş sınıflarda ödevli ders saatleri olduğundan disiplin 

sorunları sıkça yaşanmaktadır. 
3,36 1,16 

 Tablo 8 incelendiğinde, araştırmaya katılanların 1. madde olan “Birleştirilmiş sınıflarda sınıf 

yönetiminde sorunlar yaşamaktayım” görüş maddesine “katılıyorum” ( X = 3,48) düzeyde görüş 

bildirdikleri görülmektedir. 
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  Tablo 8 incelendiğinde, araştırmaya katılanların 4. madde olan “Birleştirilmiş sınıflarda 

istenmeyen davranışların önlenmesinde sıkıntı yaşamaktayım.” ( X = 3,23) görüş maddesine “kısmen 

katılıyorum” düzeyinde görüş bildirdikleri görülmektedir. 

  Yine Tablo 8 incelendiğinde, araştırmaya katılanların 5. madde olan “Birleştirilmiş sınıflarda 

öğrencilerin derse motivasyonunu sağlamada sorun yaşamaktayım..” ( X = 3,30) görüş maddesi ve 6. 

madde olan “Sınıfta farklı yaşlardaki öğrencilerin birbirlerine müdahalelerini engelleyemiyorum.” ( X

= 3,04) görüş maddesine “ kısmen katılıyorum” düzeyinde görüş bildirdikleri görülmektedir. 

  Tablo 8 incelendiğinde, araştırmaya katılanların 7. madde olan “Birleştirilmiş sınıflarda farklı 

gelişim düzeylerindeki öğrencilerin bir arada bulunması ve aynı fiziksel ortamın kullanılması sınıfta 

istenmeyen sorunlara neden oluyor.” ( X = 3,75)   görüş maddesine “katılıyorum” düzeyinde görüş 

bildirdikleri görülmektedir. 

 Tablo 8 incelendiğinde, araştırmaya katılanların 9. madde olan “Birleştirilmiş sınıfın 

genellikle kırsal kesimde uygulanmasından dolayı bu bölgelerde derslere devam konusunda sıkıntı 

yaşanmaktadır.” ( X = 3,84) görüş maddesi ve 11. madde olan “Etkili bir sınıf yönetimi için dersleri ve 

etkinlikleri planlı bir şekilde yürütürüm.” ( X = 4,17) görüş maddesine “katılıyorum” düzeyinde görüş 

bildirdikleri görülmektedir. 

 Tablo 8 incelendiğinde, araştırmaya katılanların 12. madde olan “Sınıf kurallarını öğrencilerle 

birlikte belirlerim.” ( X = 3,69)   görüş maddesine “katılıyorum” düzeyinde görüş bildirdikleri 

görülmektedir. 

  Yine Tablo 8 incelendiğinde, araştırmaya katılanların 13. madde olan “Etkili bir sınıf yönetimi 

için öğrencileri sınıflarına dayalı oturma düzenine göre oturturum.” ( X = 4,34) görüş maddesi ve 15. 

madde olan “Etkili bir sınıf yönetimini gerçekleştirmek için aktif öğrenmeyi kullanırım.” ( X = 4,32) 

görüş maddesine “ tamamen katılıyorum” düzeyinde görüş bildirdikleri görülmektedir. 

 Tablo 8 incelendiğinde, araştırmaya katılanların 16. madde olan “Birleştirilmiş sınıflarda ödevli 

ders saatleri olduğundan disiplin sorunları sıkça yaşanmaktadır.” ( X = 3,36)   görüş maddesine 

“kısmen katılıyorum” düzeyinde görüş bildirdikleri görülmektedir. 

 

  3.9. Araştırmaya Katılan Öğretmenlerin Birleştirilmiş Sınıflarda Sınıf Yönetimi 

Açısından Öğrenme-Öğretme Sürecinde Yaşanan Sorunlara İlişkin Görüşleri 

  Araştırmaya katılan öğretmenlerin birleştirilmiş sınıflarda sınıf yönetimi açısından öğrenme- 

öğretme sürecinde yaşanan sorunlara ilişkin görüşleri Tablo 9’ da verilmiştir. 
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 Tablo 9. Araştırmaya katılan öğretmenlerin birleştirilmiş sınıflarda sınıf yönetimi açısından 

öğrenme- öğretme sürecinde yaşanan sorunlara ilişkin genel görüşleri 

No 

Araştırmaya Katılanların Sınıf Yönetimi Açısından Öğrenme-

Öğretme Sürecinde Yaşanan Sorunlara İlişkin Görüşleri 
X

 ss 

2 Birleştirilmiş sınıflarda oluşturulan seviye gurupları ödevli ders 

saatlerinde sorunlar oluşturmaktadır. 
3,58 1,08 

3 Birleştirilmiş sınıflarda farklı düzeylerde öğrenciler olduğu için uygun 

sınıf yönetimi modelini seçmekte zorlanıyorum. 
3,57 1,12 

8 Öğrencilerin ders içi ve ders dışından kaynaklanan problemleri ile 

birebir ilgilenerek derse katılımlarını sağlarım. 
4,14 0,85 

10 Birleştirilmiş sınıflarda zaman yetersizliği her öğrencinin derse 

katılımını ve etkiliklerin her birinin uygulanmasında sıkıntı 

çıkarmaktadır. 

3,81 1,09 

14 Bireysel farklılıkları dikkate alarak uygun öğretim yöntem ve 

teknikleri kullanırım. 
4,25 0,80 

17 Öğrencilerin seviyelerini dikkate alarak etkinlikler düzenlerim. 4,26 0,69 

18 Birleştirilmiş sınıflarda genellikle küme (ekip) çalışması oturma 

biçimini verimli bulmaktayım. 
3,50 1,22 

19 Birleştirilmiş sınıflarda genellikle sınıfların küçük ve kalabalık 

olmasından dolayı sıralı yerleşim biçimini verimli bulmaktayım. 
3,30 1,22 

20 Birleştirilmiş sınıflarda sık sık ilgi kümeleri oluştururum.    3,70 1,12 

21 Birleştirilmiş sınıflarda sık sık seviye kümeleri oluştururum. 3,46 1,20 

22 Müzik, Beden eğitimi, resim gibi dersleri tüm sınıfla birlikte 

öğretmenli ders olarak yürütmekteyim. 
4,06 1,01 

 

  Tablo 9 incelendiğinde, araştırmaya katılanların 2. madde olan “Birleştirilmiş sınıflarda 

oluşturulan seviye gurupları ödevli ders saatlerinde sorunlar oluşturmaktadır.” görüş maddesine 

“katılıyorum” ( X = 3,58) düzeyde görüş bildirdikleri görülmektedir.  



II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi  753  
 

II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongre Kitabı 

 Tablo 9 incelendiğinde, araştırmaya katılanların 3. madde olan “Birleştirilmiş sınıflarda farklı 

düzeylerde öğrenciler olduğu için uygun sınıf yönetimi modelini seçmekte zorlanıyorum.” ( X = 3,57) 

görüş maddesine “katılıyorum” düzeyinde görüş bildirdikleri görülmektedir. 

 Yine Tablo 9 incelendiğinde, araştırmaya katılanların 8. madde olan “Öğrencilerin ders içi ve 

ders dışından kaynaklanan problemleri ile birebir ilgilenerek derse katılımlarını sağlarım.” ( X = 4,14) 

görüş maddesi ve 10. madde olan “Birleştirilmiş sınıflarda zaman yetersizliği her öğrencinin derse 

katılımını ve etkiliklerin her birinin uygulanmasında sıkıntı çıkarmaktadır.” ( X = 3,81) görüş 

maddesine “katılıyorum” düzeyinde görüş bildirdikleri görülmektedir. 

  Tablo 9 incelendiğinde, araştırmaya katılanların 14. madde olan “Bireysel farklılıkları dikkate 

alarak uygun   öğretim yöntem ve teknikleri kullanırım.” ( X = 4,25) görüş maddesine “ tamamen 

katılıyorum”  düzeyinde görüş bildirdikleri görülmektedir. 

  Tablo 9 incelendiğinde, araştırmaya katılanların 17. madde olan “Öğrencilerin seviyelerini 

dikkate alarak etkinlikler düzenlerim.” görüş maddesine “tamamen katılıyorum” ( X = 4,26) düzeyde 

görüş bildirdikleri görülmektedir. 

  Tablo 9 incelendiğinde, araştırmaya katılanların 18. madde olan “Birleştirilmiş sınıflarda 

genellikle küme(ekip) çalışması oturma biçimini verimli bulmaktayım.” ( X = 3,50) görüş maddesine 

“katılıyorum” düzeyinde görüş bildirdikleri görülmektedir. 

  Tablo 9 incelendiğinde, araştırmaya katılanların 19. madde olan “Birleştirilmiş sınıflarda 

genellikle sınıfların küçük ve kalabalık olmasından dolayı sıralı yerleşim biçimini verimli 

bulmaktayım.” ( X = 3,30) görüş maddesine “kısmen katılıyorum” düzeyinde görüş bildirdikleri 

görülmektedir. 

  Tablo 9 incelendiğinde, araştırmaya katılanların 20. madde olan “Birleştirilmiş sınıflarda sık 

sık ilgi kümeleri oluştururum.” ( X = 3,70) görüş maddesine “katılıyorum” düzeyinde görüş 

bildirdikleri görülmektedir. 

  Tablo 9 incelendiğinde, araştırmaya katılanların 21. madde olan “Birleştirilmiş sınıflarda sık 

sık seviye kümeleri oluştururum.” ( X = 3,46) görüş maddesine “katılıyorum” düzeyinde görüş 

bildirdikleri görülmektedir. 

  Tablo 9 incelendiğinde, araştırmaya katılanların 22. madde olan “Müzik, Beden eğitimi, resim 

gibi dersleri tüm sınıfla birlikte öğretmenli ders olarak yürütmekteyim.” ( X = 4,06) görüş maddesine 

“katılıyorum” düzeyinde görüş bildirdikleri görülmektedir. 

  3.10. Araştırmaya Katılanların Cinsiyetlerine Göre Birleştirilmiş Sınıflarda Sınıf 

Yönetiminde Yaşanan Sorunlara Yönelik Görüşleri 
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 Araştırmaya katılanların cinsiyetlerine göre birleştirilmiş sınıflarda sınıf yönetiminde yaşanan 

sorunlara yönelik görüşleri Tablo 10’ de verilmiştir. 

Tablo 10. Araştırmaya katılanların cinsiyetlerine göre birleştirilmiş sınıflarda sınıf 

yönetiminde yaşanan  sorunlara yönelik görüşleri 

M. 

No 

Cinsiyet 

 
X  S t p 

1 
Kadın (n=47) 3.76 1.14 

2,354* 0.021* 
Erkek (n=45) 3.20 1.15 

5 
Kadın (n=46) 3.56 1.08 

2.222* 0.029* 
Erkek (n=45) 3.04 1.14 

  *P<.05 

  Tablo 10 incelendiğinde, öğretmen görüşlerinin cinsiyet değişkenine gore anlamlı fark olup 

olmadığını belirlemek amacıyla yapılan t testi sonucuna gore 1. ve 5.  maddelerde anlamlı p 0.05 

düzeyinde fark bulunmuş olup, diğer maddelerde cinsiyet değişkenine gore anlamlı fark 

bulunmamıştır.  

  Tablo 10 incelendiğinde, 1. madde olan, “Birleştirilmiş sınıflarda sınıf yönetiminde sorunlar 

yaşamaktayım.”  görüş maddesine, araştırmaya katılanların cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir fark 

vardır [t=2,354; p<.05 (p=.0.021)].  Bu fark, kadın öğretmenler lehinedir. Bu durum kadın 

öğretmenlerin ( X =3.76) erkek öğretmenlere göre ( X =3.20), birleştirilmiş sınıflarda sınıf yönetiminde 

daha çok  sorun yaşadıkları sonucuna ulaşılmıştır. Buna göre kadın öğretmenlerin erkek öğretmenlere 

göre birleştirilmiş sınıflarda sınıf yönetiminde daha çok  sorun yaşadıkları şeklinde söylenebilir. 

  Tablo 10 incelendiğinde, 5. madde olan “Birleştirilmiş sınıflarda öğrencilerin derse 

motivasyonunu sağlamada sorun yaşamaktayım.” görüş maddesine, araştırmaya katılanların cinsiyet 

değişkenine göre anlamlı bir fark vardır [t=2,222; p<.05 (p=.029)]. Bu fark kadın öğretmenler 

lehinedir. Buna gore kadın öğretmenlerin ( X =3.56) erkek öğretmenlere gore ( X =3.04), birleştirilmiş 

sınıflarda öğrencilerin derse motivasyonunu sağlamada daha çok sorun yaşadıkları söylenebilir. 

   3.11. Araştırmaya Katılanların Görev Yaptıkları Okullardaki Öğretim Şekline Gore 

Birleştirilmiş Sınıflarda Sınıf Yönetiminde Yaşanan Sorunlara Yönelik Görüşleri 

 Araştırmaya katılan öğretmenlerin görev yaptıkları okullardaki öğretim şekline göre 

birleştirilmiş sınıflarda sınıf yönetiminde yaşanan sorunlara yönelik görüşleri Tablo 11’ de verilmiştir. 
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  Tablo 11. Araştırmaya katılan öğretmenlerin görev yaptıkları okullardaki öğretim şekline göre 

birleştirilmiş sınıflarda sınıf yönetiminde yaşanan sorunlara yönelik görüşleri 

M. 

No 

Öğretim Şekli 

 
X  S t p 

6 
Tam gün (n=64) 3.20 1.14 

2.110 0.038* İkili Öğretim (n=26) 2.65 1.05 

  *P<.05 

  Tablo 11 incelendiğinde, öğretmen görüşlerinin okulun öğretim şekline göre anlamlı fark olup 

olmadığını belirlemek amacıyla yapılan t testi sonucuna göre sadece 6. maddede anlamlı fark 

bulunmuş olup, diğer maddelerde öğretim şekline göre anlamlı fark bulunmamıştır.  

  Tablo 11 incelendiğinde, 6. madde olan, “Sınıfta farklı yaşlardaki öğrencilerin birbirlerine 

müdahalelerini engelleyemiyorum.”görüş maddesine, araştırmaya katılanların öğretim şekline göre 

anlamlı bir fark vardır [t=-2,110; p<.05 (p=0.038)]. Bu fark, tam gün öğretim yapan okulda görev 

yapan öğretmenler lehinedir. Tam gün öğretim yapan okullarda görev yapan öğretmenler  ( X =3,20) 

ikili öğretim yapan okullarda görev yapan öğretmenlere gore ( X =2,65)  sınıfta farklı yaşlardaki 

öğrencilerin birbirlerine müdahalelerini engellemede sorun yaşamaktadırlar.    

  3.12. Araştırmaya Katılanların Mesleki Kıdemlerine Göre Birleştirilmiş Sınıflarda Sınıf 

yönetiminde Yaşanan Sorunlara Yönelik Görüşleri 

    Araştırmaya katılanların mesleki kıdemlerine göre birleştirilmiş sınıflarda sınıf yönetiminde 

yaşanan sorunlara yönelik görüşleri Tablo 12’ de verilmiştir. 

  Tablo 12. Araştırmaya katılanların mesleki kıdemlerine göre birleştirilmiş sınıflarda sınıf 

yönetiminde yaşanan sorunlara yönelik görüşleri 

M. 
No Mesleki Kıdem 𝐗 S  F  p  

Fark 
Olan 
Gruplar  

1  

1-5 yıl (n=42) (a)  3.78  1.02  

3.803* 0.026 a-c 6-10 yıl (n=28) (b)  3.46  1.17  

11 yıl -üstü (n=22) (c)  2.95  1.32  

  *P<.05 
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  Tablo 12 incelendiğinde, öğretmen görüşlerinin mesleki kıdem değişkenine gore anlamlı fark 

olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan F testi sonucuna gore sadece 1. maddede anlamlı fark 

bulunmuş olup, diğer maddelerde mesleki kıdem değişkenine göre anlamlı fark bulunmamıştır.  

Tablo 12 incelendiğinde, 1. madde olan, “Birleştirilmiş sınıflarda sınıf yönetiminde sorunlar 

yaşamaktayım.” görüş maddesine, araştırmaya katılanların mesleki kıdem değişkenine göre anlamlı bir 

fark vardır [F=3,803; p<.05 (p=.026)]. Yapılan lsd testi sonucuna gore, 1-5 yıl ( X =3,78)  kıdeme sahip 

öğretmenler, 11 yıl ve üstü ( X =2,95) kıdeme sahip öğretmenlere göre , birleştirilmiş sınıflarda sınıf 

yönetiminde daha çok sorun yaşamaktadırlar. 

 

4. SONUÇLAR ve ÖNERİLER 

• Birleştirilmiş sınıflı okullarda sınıf öğretmenleri sınıf yönetiminde sorun yaşamaktadırlar.  

• Birleştirilmiş sınıflarda oluşturulan seviye gurupları ödevli ders saatlerinde sorunlar oluşturmaktadır. 

• Öğretmenler birleştirilmiş sınıflarda farklı düzeylerde öğrenciler olduğu için uygun sınıf yönetimi 

modelini seçmekte zorlanmaktadırlar.  

• Öğretmenler birleştirilmiş sınıflarda istenmeyen davranışların önlenmesinde sıkıntı yaşamaktadırlar.  

• Sınıf öğretmenleri birleştirilmiş sınıflarda öğrencilerin derse motivasyonunu sağlamada sorun 

yaşamaktadırlar.  

• Öğretmenler birleştirlmiş sınıflarda farklı yaşlardaki öğrencilerin birbirlerine müdahalelerini 

engelleyememektedirler.  

• Birleştirilmiş sınıflarda farklı gelişim düzeylerindeki öğrencilerin bir arada bulunması ve aynı fiziksel 

ortamın kullanılması sınıfta istenmeyen sorunlara neden oluyor.  

• Birleştirilmiş sınıfın genellikle kırsal kesimde uygulanmasından dolayı bu bölgelerde derslere devam 

konusunda sıkıntı yaşanmaktadır. 

• Birleştirilmiş sınıflarda zaman yetersizliği her öğrencinin derse katılımını ve etkiliklerin her birinin 

uygulanmasında sıkıntı çıkarmaktadır. 

• Birleştirlmiş sınıflarda öğretmenler etkili bir sınıf yönetimi için dersleri ve etkinlikleri planlı bir 

şekilde yürütmektedirler. 

• Öğretmenler birleştirilmiş sınıflarda sınıf kurallarını öğrencilerle birlikte belirlemektedirler. 

• Birleştirlmiş sınıflarda öğretmenler etkili bir sınıf yönetimi için öğrencileri sınıflarına dayalı oturma 

düzenine göre oturtmakta ve etkili bir sınıf yönetimini gerçekleştirmek için aktif öğrenmeyi 

kullanmaktadırlar. 

• Öğretmen görüşlerine göre, birleştirilmiş sınıflarda ödevli ders saatleri olduğundan disiplin sorunları 

sıkça yaşanmaktadır. 
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• Öğretmen görüşlerine göre, birleştirilmiş sınıflarda oluşturulan seviye gurupları ödevli ders saatlerinde 

sorunlar oluşturmaktadır  

• Öğretmenler birleştirilmiş sınıflarda Bireysel farklılıkları dikkate alarak uygun öğretim yöntem ve 

teknikleri kullanmaktadırlar. 

• Öğretmenler öğrencilerin seviyelerini dikkate alarak etkinlikler düzenlemektedirler. 

• Öğretmenler birleştirilmiş sınıflarda genellikle küme(ekip) çalışması oturma biçimini verimli 

bulmaktadırlar. 

• Öğretmenler birleştirlmiş sınıflarda birleştirilmiş sınıflarda sık sık ilgi ve seviye kümeleri 

oluşturmaktadırlar. 

• Öğretmenler birleştirlmiş sınıflarda müzik, beden eğitimi, resim gibi dersleri tüm sınıfla birlikte 

öğretmenli ders olarak yürütmektedirler. 

• Kadın öğretmenler erkek öğretmenlere göre birleştirilmiş sınıflarda sınıf yönetiminde daha çok sorun 

yaşamaktadır. 

• Kadın öğretmenler birleştirilmiş sınıflarda erkek öğretmenlere gore, öğrencilerin derse motivasyonunu 

sağlamada daha çok sorun yaşamaktadır. 

• Tam gün öğretim yapan okullarda görev yapan öğretmenler, ikili öğretim yapan okullarda görev yapan 

öğretmenlere göre sınıfta farklı yaşlardaki öğrencilerin birbirlerine müdahalelerini 

engelleyememektedirler.   

• Mesleki kıdemi daha düşük olan sınıf öğretmenleri mesleki kıdemi daha yüksek olan sınıf 

öğretmenlerine göre birleştirilmiş sınıflı okullarda sınıf yönetiminde daha çok sorun yaşamaktadırlar. 
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BELİRLENMESİ 
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LEVELS OF THE CONCEPT ENVIRONMENT BY USING CONCEPT 

MAPS 
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ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının çevre kavramını anlama düzeylerini belirlemektir. 

Çalışma grubunu 2009-2010 akademik yılının güz döneminde Aksaray Üniversitesi Eğitim 

Fakültesinde öğrenim görmekte olan 177 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Çalışmada öğretmen 

adaylarından çevre kavramı ile ilgili kavram listeleri oluşturmaları ve bu kavramla ilgili kavram 

haritaları çizmeleri istenmiştir. Bu doğrultuda çalışmanın verileri oluşturulan kavram listeleri ve 

çizilen kavram haritaları ile elde edilmiştir. Kavram listelerinden elde edilen veriler betimsel istatistik 

yöntemleri ile analiz edilmiştir. Çizilen kavram haritaları ise kavramlar arasındaki ilişkilerin 

doğruluğu açısından değerlendirilmiştir. Sonuçlar, öğretmen adaylarının çevre kavramını 150 farklı 

kavram ile ilişkilendirdiğini göstermektedir. Bu sonuca rağmen, öğretmen adaylarının kavram 

haritalarını oluştururken sınırlı sayıda kavram kullandığı ve bu kavramlar arasındaki ilişkileri etkili bir 

şekilde gösteremedikleri görülmüştür. Elde edilen veriler ışığında öğretmen adaylarının çevre 

kavramını anlama düzeylerinin yeterli olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Öğretmen adayları, çevre kavramı, kavram haritası 

 

ABSTRACT 

The purpose of this study is to determine pre-service teachers’ understanding levels of the 

concept environment. The study was carried out during the fall semester of 2009-2010 academic year. 
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The participants of the study consisted of 177 pre-service teachers enrolling to Faculty of Education at 

Aksaray University. Pre-service teachers were asked to prepare a concept list and draw concept maps 

about environment. The data of the study were collected through the analyses of concept lists and 

concept maps. The data obtained from concept lists were analyzed with descriptive statistics. Besides, 

concept maps were analyzed according to the correctness of the relationships between concepts. 

Results of the study revealed that pre-service teachers associate the term environment with other 150 

terms. Moreover, results showed that pre-service teachers used very limited number of terms to form 

their concept maps and they were not able to show the relationships between the terms effectively. In 

the light of the findings, it can be claimed that although pre-service teachers associate many terms to 

define the environment, they aren’t able to make meaningful associations between these terms.  

Keywords:  Pre-service teachers, environment, concept maps 

 

1. GİRİŞ 

 

İnsanoğlu var olduğu günden bu yana çevresinde meydana gelen olaylardan etkilenmiş aynı 

zamanda da çeşitli faaliyetlerle çevresini etkilemiş, tahrip etmiştir. Günümüzde, hızlı nüfus artışı, 

küresel ısınma, doğal kaynakların bilinçsizce tüketimi, artan çevre kirliliği, sanayi ülkelerinde görülen 

tüketim artışı, canlı türlerinin yok olması, açlık ve susuzluk gibi problemler en önemli çevre 

sorunlarını oluşturmaktadır (Redclift, 1984; Brown, 1991; Brundtland, 1987; MacNeill, Winsemius  & 

Yakushiji, 1991; Goodland, 1996; Linden, 1997). Ondokuzuncu yüzyıla kadar insanoğlu çevre 

sorunlarını ve bu sorunların kendisini nasıl etkilediğinin farkına varamamış, doğal kaynakların sürekli 

ve tükenmez olduğunu düşünmüştür (Doğan, 1988). Ancak bu tarihten itibaren çevre sorunları 

konuşulmaya ve tartışılmaya başlamıştır. Çevre sorunları ilk defa 1972 yılında Stockholm’de 

düzenlenen konferansta gündeme gelmiş ve o günden bugüne dünya gündemini meşgul etmiştir. İlk 

defa 1987 yılında Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu’nun hazırladığı Ortak Geleceğimiz 

Raporu’nda ‘sürdürülebilir kalkınma’ terimi ortaya atılmış, terim “bugünkü nesillerin ihtiyaçlarını, 

gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmelerini tehlikeye sokmaksızın karşılayabilme” 

(Brundtland, 1987, p.43) olarak tanımlanmıştır. Ondokuzuncu yüzyılın sonlarına doğru ise çevre, 

çevre sorunlarının anlaşılması ve önlenmesi, bireylerin yaşadıkları çevre hakkında bilgilendirilmesi ve 

bilinçlendirilmesinde eğitimin büyük rol oynadığı, eğitim sayesinde insanların çevre sorunlarına karşı 

daha bilinçli ve duyarlı bir yaklaşım sergiledikleri kabul edilmiştir (Flogaiti, 2006). ‘Sürdürülebilir 

kalkınma için eğitim’ terimi ilk olarak, 1992 yılında Rio Konferansı’nın ardından Gündem 21 

dokümanının 36. bölümünde ele alınmıştır. Bu tarihten itibaren, sürdürülebilir kalkınmanın 
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gerçekleşebilmesi için öğrencilere verilmesi gereken eğitimin amacı, hedefleri ve prensipleri birçok 

çalışmaya konu olmuştur.  

İnsanoğlu çevreyle ilgili sorunlara neden olduğu gibi bu sorunları yine kendisi çözecektir. 

Doğal kaynakların gelecek nesillerin de kullanımını da sağlayacak şekilde kullanılması kaygısıyla 

dünyada bu konuyla ilgili neler yapılabileceğine dair birçok çalışma yürütülmektedir. Geleceğin 

nesilleri çocukların nasıl yetiştirileceği, kaynakların sürdürülebilir kullanılmasının nasıl öğretileceği, 

bu alışkanlığın nasıl kazandırılacağı bu alanda üzerinde önemle durulan konulardan bazılarıdır. 

Gelecek nesillerin yetiştirilmesi söz konusu olunca nesilleri yetiştirecek öğretmenlerin ve öğretmen 

adaylarının çevre konularındaki bilgi düzeyleri, çevre kavramını anlama düzeyleri de merak edilen bir 

konu haline gelmektedir. Eğitim fakültelerinde öğrenim görmekte olan öğretmen adayları çevre 

kavramını ne kadar iyi anlarsa öğretmenlik mesleğine başladıklarında yetiştirecekleri öğrenciler de 

çevre ve çevre ile ilgili diğer kavramlar hakkında o kadar bilgi sahibi olacaklardır. Öğretmenler, her 

sınıf düzeyindeki öğrenciler için öncelikli bilgi kaynaklarıdır. Anlamlı öğrenmenin gerçekleşmesi ve 

öğrencilerin kavramlar arası ilişkileri doğru kurabilmeleri için öğretmenlerin bilimsel gerçeklerle 

tutarlı ve yeterli alan bilgisine sahip olmaları gerekmektedir. Yani öğretmenlerin de kavramlar arası 

ilişkileri doğru ve tutarlı bir şekilde kurmuş olmaları gerekmektedir.  

Anlamlı öğrenmenin gerçekleşebilmesi için bireyin daha önce sahip olduğu kavramlarla yeni 

kavramları ilişkilendirerek bilgiyi oluşturması gerekmektedir (Ausubel, 1968). Bunun için kavramlar 

arasındaki ilişkilerin doğru bir şekilde kurulmuş olması gerekmektedir. İlgili literatür incelendiğinde, 

kavramların anlaşılma düzeylerini belirlemek amacıyla pek çok değişik yöntem kullanılmakla birlikte 

bunlardan en yaygın kullanılanlarından biri kavram haritalarıdır (White ve Gunstone, 1992). Kavram 

haritaları öğrencilerin bilgilerini ortaya çıkarmada, eksik ve hatalı bilgilerin belirlenmesinde etkili bir 

şekilde kullanılmaktadır (Wallace ve Mintzes, 1990; Willerman ve MacHarg, 1991; Markham, 

Mintzes ve Jones, 1994). Kavram haritası bu özelliklerinden dolayı bu çalışmada ölçme aracı olarak 

tercih edilmiştir.  

Ülkemizde öğretmen adaylarının çevre ile ilgili bilgileri, çevre sorunlarına karşı tutumları ve 

kaygıları, çevre okuryazarlıkları birçok çalışmaya konu olmuşsa da ‘çevre’ kavramını hangi 

kavramlarla ilişkilendirdikleri ve anlama düzeyleri konusunda yeterince çalışma yapılmamıştır. Bu 

nedenle bu çalışmada öğretmen adaylarının ‘çevre’ kavramını anlama düzeylerini incelemek 

amaçlanmıştır.   
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2. YÖNTEM 

2.1. Çalışma Grubu: 

             Çalışma, 2009-2010 akademik yılında Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim 

görmekte olan 177 öğretmen adayı ile yürütülmüştür. Çalışma grubunda yer alan öğretmen adaylarının 

cinsiyetleri, ve devam etmekte oldukları sınıf düzeylerine göre dağılımları Tablo 1’ de belirtilmiştir.  

 

Tablo 1. Çalışmaya Katılan Öğretmen Adaylarının Cinsiyetleri ve Sınıf Düzeylerine göre Dağılımı 

Demografik Özellikler Frekans Yüzde 

Cinsiyet   

          Kadın 106 59.9 

          Erkek 71 40.1 

Sınıf   

          1. Sınıf 107 60.5 

          2. Sınıf 70 39.5 

 

2.2. Çalışmanın Yürütülmesi: 

Uygulama, birinci ve ikinci sınıf öğretmen adayları ile yürütüldüğü için çalışmaya başlamadan 

önce öğretmen adaylarına kavram haritası hakkında bilgi verilmiştir. Bu bilgilendirmeden sonra 

konuyla ilgili olmayan örnek bir kavram haritası öğretmen adaylarına tanıtılmış, kavramlar arasındaki 

ilişkilerin nasıl gösterildiği üzerinde durulmuştur. Daha sonra öğretmen adaylarından çevre kavramını 

düşündüklerinde akıllarına gelen kavramları listelemeleri istenmiştir. Kavram listelerinin 

oluşturulmasından sonra öğretmen adaylarından çevre kavramını temel alan bir kavram haritası 

çizmeleri istenmiştir. Bu kavram haritasını oluşturmak için kullanacakları kavramları seçmede 

öğretmen adayları serbest bırakılmıştır. Elde edilen kavram listeleri öğretmen adaylarının çevre 

kavramını hangi kavramlarla ilişkilendirdiğini, çizilen kavram haritaları ise ilgili kavramları nasıl 

ilişkilendirdiklerini ve bu ilişkilendirmelerin doğru olup olmadığını belirlemek amacıyla 

kullanılmıştır.  

2.3. Verilerin Analizi: 

Çalışmanın verileri öğretmen adaylarının çevre kavramı ile ilişkilendirdiği kavramların 

listesinin ve çizdikleri kavram haritalarının analizi ile elde edilmiştir. Kavram listeleri her bir katılımcı 

için ayrı ayrı incelenmiş, listelerde yer alan veriler SPSS 15 istatistik programına girilmiş ve tüm 

katılımcıların en sık yer verdiği kavramlar yüzde ve frekans hesabı ile raporlanmıştır. Öğretmen 
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adaylarının oluşturdukları kavram haritaları, kavramlar arasındaki ilişkilerin doğruluğu açısından 

değerlendirilmiştir. Ayrıca, öğretmen adaylarının hazırladıkları listelerdeki kavramları çizdikleri 

kavram haritalarında kullanıp kullanmadıklarına da bakılmıştır.  

 

3. BULGULAR ve YORUM 

3.1 Öğretmen Adaylarının Oluşturduğu Kavram Listelerinden Elde Edilen Bulgular 

Öğretmen adaylarının oluşturdukları kavram listelerinden elde edilen verilerin 

değerlendirilmesinde öğretmen adaylarının çevre kavramını ilişkilendirdiği kavramların sayısı 

kullanılmıştır. Çalışmaya katılan öğretmen adayları çevre ile ilgili olduğunu düşündükleri kavramlar 

listelendiğinde 150 adet kavrama ulaşılmıştır.  

Kavram listelerine göre öğretmen adayları çevre kavramını sıklıkla ağaç, bina, bitki, böcek, 

bulut, çiçek, çöp, dağ, deniz, doğa, ev, güneş, göl, gürültü kirliliği, hava, hava kirliliği, hayvan, insan, 

oksijen, su, temiz hava, toprak, yağmur, yeşil alan gibi kavramlarla ilişkilendirmişlerdir. Çevre 

kavramının sıklıkla çağrıştırdığı kavramlar ve bu kavramlara ait frekans ve yüzde değerleri Tablo 2’de 

gösterilmiştir.   

 

Tablo 2. Öğretmen adaylarının oluşturdukları kavram listelerine göre ‘çevre’ kavramının 

ilişkilendirildiği kavramlar ve bu kavramlara ait frekans ve yüzde değerleri  

 

Kavramlar f 

 

% 

 

Kavramlar f 

 

% 

 

Kavramlar f 

 

% 

 

Ağaç 111 62.7 Deniz 53 29.9 Hayvan 78 44.1 

Bina 34 19.2 Doğa 53 29.9 İnsan 98 55.4 

Bitki 48 27.1 Ev 23 13.0 Oksijen 32 18.1 

Böcek 25 14.1 Güneş 38 21.5 Su 74 41.8 

Bulut 22 12.4 Göl 23 13.0 Temiz Hava 42 23.7 

Çiçek 44 24.9 Gürültü 

Kirliliği 

31 17.5 Toprak 69 39.0 

Çöp 65 36.7 Hava 63 35.6 Yağmur 30 16.9 

Dağ 36 20.3 Hava 

Kirliliği 

26 14.7 Yeşil alan 35 19.8 
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Tablo 2 incelendiğinde öğretmen adaylarının çevre kavramı ile ilgili 24 kavram üzerinde 

durdukları gözlenmiştir. Bu kavramlar içerisinde ise en fazla ağaç, su, hayvan, çöp ve hava 

kavramlarının yer alması dikkat çekicidir.  Ayrıca çalışmada 150 adet anahtar kavram elde edilmiş 

olmasına rağmen Tablo 2’de belirtilen 24 kavram dışında bulunan kavramlardan elde edilen frekans ve 

yüzde değerlerinin oldukça düşük olduğu görülmüştür. 

 

3.2. Öğretmen Adaylarının Çizdiği Kavram Haritalarından Elde Edilen Bulgular 

Bu bölümde, öğretmen adaylarının çevre kavramı ile ilgili hazırladıkları kavram haritalarından 

elde edilen bulgular sunulmuştur.  

Çizilen kavram haritaları incelendiğinde öğretmen adaylarının sınırlı sayıda kavrama yer 

verdikleri görülmüştür. Öğretmen adaylarının kavram listelerinde yazdıkları kavramlara, kavram 

haritalarını çizerken yer vermedikleri, bununla birlikte öğretmen adaylarının kullandığı kavramlar 

arası bağlantıların yönünü doğru olarak gösteremedikleri ve bağlantılar üzerinde ilişkileri açıklayan 

ifadelere yer veremedikleri sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmen adaylarının çizdiği kavram haritalarından 

bir örnek Şekil 1’de gösterilmiştir.  

 

 

Şekil 1. Çalışmada çizilen kavram haritalarından bir örnek  

Kavram haritaları incelendiğinde 5 öğretmen adayının çizdikleri kavram haritalarına eğitim 

kavramını da eklediği görülmüştür. Bu öğretmen adayları eğitim kavramını genel olarak çevre 

sorunlarının çözümü ile ilişkilendirmişlerdir.   
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4. SONUÇ ve ÖNERİLER 

Çalışmanın bulguları göz önüne alındığında öğretmen adaylarının çevre kavramını yeterli ve 

doğru bir şekilde tanımlayamadıkları sonucuna ulaşılabilir. Öğretmen adayları çok sayıda kavramı 

çevre kavramı ile ilişkilendirmelerine rağmen kavramlar arasında anlamlı ilişkiler kuramamışlardır. 

Elde edilen bu bulgulardan öğretmen adaylarının çevre kavramıyla ilgili anlama düzeylerinin sınırlı 

olduğu sonucuna ulaşılabilir. Kavram haritalarında yer verilen kavram sayısının az olması ve 

kavramlar arasındaki ilişkilerin doğru kurulamamış olması çevre konusunda anlamlı öğrenmenin 

gerçekleşmediğini göstermektedir.  

Araştırma sonuçlarından elde edilen veriler ışığında öğretmen adaylarının çevre kavramı 

konusunda ön bilgilerini artırmak amacıyla özellikle ekoloji ve çevre eğitimi derslerinde çevre 

kavramının daha ayrıntılı bir şekilde işlenmesi ve bu konudaki farkındalıklarını yükseltmek amacıyla 

çeşitli etkinlikler düzenlenmesi önerilmektedir. Çevre ile ilgili derslerde öğretmen adaylarının çevre 

konusunda sahip oldukları ön bilgilerinin tespit edilmesi, farklı teknikler ile sahip oldukları kavram 

yanılgılarının belirlenmesi ve bu yanılgıları önlemeye yönelik çeşitli çalışmaların yapılması 

gerekmektedir. Çevre konularının işlenmesinde anlamlı öğrenmeyi sağlayacak yöntem ve tekniklerin 

daha yaygın olarak kullanılması önerilmektedir. Elde edilen sonuçların çalışmaya katılan Aksaray 

Üniversitesi Eğitim Fakültesi’ne devam etmekte olan 177 öğretmen adayı ile sınırlı olduğu 

düşünüldüğünde bu konuda daha kapsamlı sonuçlar elde edebilmek amacıyla örneklem grubunun 

genişletilmesinin önemli olduğu düşünülmektedir.  
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ÖZET 

Öğrenme üzerine yapılan araştırmalar öğrencilerin derslere katılımının öğrenmeyi olumlu 

yönde etkilediğini göstermektedir. Birçok araştırmacı öğretimin sınıf içerisinde grupla yapılmasına 

rağmen öğrencilerin bireysel özelliklerinin dikkate alınması gerektiğini ifade etmektedir. Bilim ve 

teknolojinin sürekli gelişmesi ve bu gelişmelerin eğitim bilimlerine yansıması sonucunda yeni bir 

ilköğretim programı hazırlanmıştır. Yapılandırmacı yaklaşımı temel alan bu program ile öğrencinin 

öğrenme-öğretme sürecinde derslere aktif katılım göstermesi gerektiği vurgulanmaktadır. Derse 

katılım öğrencinin öğrenme-öğretme sürecinde aktif rol alması ve sınıfın karar verme sürecinde 

önemli bir rol üstlenmesi olarak tanımlanmaktadır. Derse katılım yalnız gözlenebilir değil zihinsel 

anlamda da gerçekleşebilmektedir. Bu süreç içinde öğrenciler; tam katılım, katılmama ve sessiz 

katılım gösterebilirler. Bu çalışmada derse katılım kavramı açıklanarak dünyada ve Türkiye’de 

öğrencilerin derslere katılımı tarihsel bir süreç içersinde incelenecektir. Ayrıca, Cumhuriyetin 

kuruluşundan bu yana uygulanan ilköğretim programlarının öğrencilerin derslere katılımını ne ölçüde 

desteklediği incelenerek, 2005–2006 akademik yılından itibaren uygulanmaya konulan yeni ilköğretim 

programının temel aldığı yapılandırmacı yaklaşıma göre öğrencinin öğrenme-öğretme ortamındaki 

rolü ortaya konulmaya çalışılacaktır. Yeni ilköğretim programının öğrenciyi merkeze alarak 

mailto:s_guven@comu.edu.tr
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öğrencinin aktif katılımına yönelik olarak geliştirilmesi üzerine durulsa da bu araştırmada,  programın 

sınıf içinde uygulanması ve öğrencilerin derslere ne ölçüde katıldıklarının incelenmesinin, sınıf içinde 

etkili öğrenme-öğretme ortamı oluşturulmasına katkıda bulunacağı düşünülmektedir.   

Anahtar kelimeler: Derse katılım, ilköğretim, öğrenme-öğretme süreci  

 

ABSTRACT 

Previous research on learning reveals that pupils’ lesson participation influence learning in a 

positive way. Many researchers state that although teaching is done in a class with a group of pupils, 

pupils’ individual characteristics should be taken into consideration. As a result of the development in 

science and technology and its influence to education, new curriculum for primary schools is 

developed. The new curriculum which takes constructivist approach as a basis indicates that pupils 

should be active in the teaching and learning process. Lesson participation also is associated with 

pupils’ active work in the classroom and their role of decision making in the teaching and learning 

process. Within this process, pupils can show full participation, silent participation and no 

participation. In this study, the concept of lesson participation will be described and pupils’ 

participation to the lessons in the world and Turkey will be explained chronologically.  

Keywords: Lesson participation, primary school, teaching and learning process  

*Bu araştırma Yrd. Doç. Dr. Çiğdem Şahin TAŞKIN’ın danışmanlığını yaptığı  Sosyal 

Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’na Ait Yuvalarda Barınan İlköğretim I. Kademe II. Devre 

Öğrencilerinin Derslere Katılımı ve Bunun Öğrenmeye Etkisi isimli tezden çıkarılmıştır. 2006/10 

no’lu tez projesi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri tarafından da 

desteklenmiştir.  

 

1. DERSE KATILIMIN TARİHÇESİ 

Öğrencilerin derslerde katılımcı olarak görülmeye başlanması, 1950’lerin sonlarında, 

Avrupa’da öğrenme ve eğitim programı ile ilgilenen kuramcıların, bilgiyi daha tartışılabilir, 

öğretmenleri deneysel öğrenme durumlarında rehber ve öğrenenleri aktif bir konumda görmeleri ile 

başlamıştır (Mccallum, Hargreaves and Gipps, 2000). Çocukların bir amaca ulaşırken seçenekleri 

görebilmeleri ve kendi kapasitelerinin farkına varmaları onların katılım sürecinde rol almalarını 

arttırmaktadır. Yetişkinlerin çocuğa, gelişen kapasitesine uygun olarak düşünce özgürlüğü 

sağlaması amacıyla 1959 yılında Birleşmiş Milletler Cemiyeti Çocuk Hakları Sözleşmesi 

imzalanmıştır. Bu sözleşmenin kabulü ile çocuğun kendini ifade etmesi önem kazanmıştır.  Ayrıca, 

demokratik toplum düzenleri de, demokratik yapılanma ve faaliyetlere katılmanın daha okulda 

başlaması gerektiğini, ileride öğrencilerin demokratik topluma katılabilmelerinde öğrenci merkezli 
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eğitimin önemli olduğunu vurgulamıştır (Vural, 2004). Böylelikle, derse katılım kavramı önem 

kazanmaya başlamıştır (Şener, 2004). Derse katılım; araştırmacılar tarafından farklı şekillerde 

tanımlanmaktadır.  

Lave ve Wenger (1991) derse katılımı, öğretmen ve öğrencilerin temelde var olanı 

anlamlandırmaları için birliktelik içinde oluşturdukları bir durum olarak tanımlamaktadır. Thomson ve 

Holdswort (2003) ise derse katılımın öğrencinin, sınıfın karar verme sürecinde ilgili rolü üstlenmesi, 

konuşmalarıyla, düşüncelerini açıklama yoluna gitmesi olarak tanımlamaktadırlar. Bu tanıma göre 

öğrencilerin düşündüklerini açıklamaları, onları temelde var olanı yeni şemalara adapte ederek 

anlamlandırmaları ile mümkün olmaktadır. Slavin (1995) ise etkili bir eğitim ortamının, öğrencilerin 

derslere aktif katılmasını sağlayabileceğini belirterek, derse katılımı bilgiyi zihin süzgecinden 

geçirerek içselleştirme ve düşünceleri birleştirerek fikirleri test edebilme olarak tanımlamıştır.  

Harste, Short and Burke (1988) öğrencilerin bireysel düşüncelerini özgürce açıklayabildikleri, 

tartışabildikleri ve birbirlerini önemseyerek dinleyebildikleri ortamların öğrenme-öğretme 

etkinliklerini daha etkili ve verimli kıldığını belirterek, derse katılımın, öğrencinin düşündüklerini 

farklı yollarla açıklaması olduğunu ifade etmiştir. Ancak bu durum öğrenciye uygun ortam 

sağlandığında mümkün olmaktadır. 

Yukarıdaki açıklamalar incelendiğinde derse katılım her ne kadar zihinsel bir süreci içerse de 

gözlenebilir bir faaliyet olduğu görülmektedir. Bununla beraber, Bloom, derse katılımı aşağıdaki gibi 

açıklamaktadır: Derse katılımın açık ve doğrudan gözlenebilir olması gerekmez, kimi hallerde bu 

katılımlar öğretmene daha açık ve onun tarafından doğrudan gözlenebilecek bir şekilde olabileceği 

gibi kimi hallerde de zihinsel katılma şeklinde olabilir (Bloom, 1998: 206) 

Bloom’un (1998) derse katılımı yalnız gözlenebilir olarak değil, zihinsel anlamda da 

gerçekleşebileceğini ifade etmesi birçok araştırmacı tarafından desteklenmiştir (Hart, 1992 Akt. 

Mannion, 2003; Black, 2002).  

Hart (1992 Akt. Mannion, 2003: 183) katılımı bir merdivene benzeterek sınıflandırmıştır. 

Merdivenin en alt basamaklarını “katılmama” olarak değerlendiren Hart (1992; Akt; Mannion, 2003) 

bu aşamayı Simgecilik (tokenism), Süsleme (decoration), ve Yönlendirme (Manipulation) olmak üzere 

3 farklı boyutta ele almıştır. Simgecilik (Tokenism), öğrencilerin bir düşünceye sahipmiş gibi 

görülmesi ama konu hakkında konuşmak için az ya da çok şanslarının olmaması veya iletişim stilinde 

ve kendi fikirlerini formule etmede zamanlarının olmamasını ifade eder. Süsleme (decoration), 

öğrencilerin bir durumu başka bir duruma transfer etmek istemelerini ancak bunun için uygun 

organizasyona sahip olmamalarını tanımlamaktadır. Yönlendirme (Manipulation) ise yetişkinlerin, 

öğrencilerin seslerini kendi mesajlarını iletmek için bir araç olarak kullanmaları olarak 

açıklanmaktadır. Hart (1992; Akt; Mannion, 2003,) katılmama olarak ifade ettiği aşamalarda 

öğrencilerin zaman zaman bilgiyi zihinsel süreçlerden geçirdiğini ifade etmiştir. Birçok araştırmacının 

da bu düşünceyi desteklediği görülmektedir (Rudduck ve Flutter, 2000, Black, 2002). 
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Black (2002) derse katılımın yalnız öğrencilerin düşündüklerini anlamlandırması ve onları 

açıklaması olarak değil, sınıfın mikrokültürü içinde değerlendirilmesi gerektiğini belirtmiştir. Buna 

göre, derse katılım 3 farklı boyutta incelenmektedir: 

• Tam Katılımcılık: Öğrenci derste aktif bir şekilde yer alır. Öğretmenin sorularına ya da dersin 

akışına kendi isteği ile katılarak öğrenmede kendi üzerine düşen görevi yerine getirir.  

• Yarı Katılımcılık: Öğrencinin öğretmenin teşviki ile derse katılmasıdır. 

• Derse Katılmama (zihinsel katılım): Öğrencilerin ders hakkında bir kanıya sahip olmaları fakat 

sadece zihinsel süreçler içinde bunu yaparak, derse katılımlarını dışa vurmamaları (Black, 2002). 

Black’in (2002) yukarıda belirtilen derse katılım düzeyleri ile Hart’ın (1992, akt; Mannion, 

2003, s.183) derse katılımı açıkladığı Simgecilik, Süsleme ve Yönlendirme kavramlarının,  birbirlerine 

yakın olduğu görülmektedir. Bu durum hem Black’in (2002) hem de Hart’ın (1992; Akt; Mannion, 

2003) derse katılımı benzer şekilde açıkladığını fakat değişik isimlerle tanımladığını göstermektedir. 

Black’in (2002) derse katılım ile ilgili açıklamaları incelendiğinde, derse katılımın öğrencinin 

aktifliği ile şekillendiği görülmektedir. Bununla beraber; bazı araştırmacılar derse katılım sürecinde 

öğrenci aktifliğinin yanı sıra öğretmenin niteliklerinin de önemli olduğunu vurgulamaktadırlar 

(Rudduck ve Flutter, 2000). Rudduck ve Flutter (2000) hem öğretmenin hem de öğrencilerin, öğretim 

ve öğrenmenin beklentilerine uygun ortaklaşa bir çalışma ortamında birlikte çalışırken daha rahat 

davranabileceklerini belirtmektedir. Öğrenme-öğretme sürecinde öğretmenin uymak zorunda olduğu 

eğitim programı, otorite rolünden taviz vermemesi, öğrenci açısından her öğrenci arasında bireysel 

farklılıkların bulunması, öğretmen ve öğrenci arasındaki iletişim gibi faktörler dikkate alındığında 

öğrencilerin derslere etkili katılımlarının sağlanmasında uygun ortam yaratılmasının zor olduğu 

görülmektedir.  Ancak, bu gibi güçlüklerin öğretmenin iletişim becerisi ve öğrencinin diğer öğrenciler 

ile etkili iletişim kurması amacıyla düzenlediği ortam sayesinde ortadan kaldırabileceği söylenebilir.  

Yukarıdaki açıklamalar incelendiğinde, derse etkili katılımın sağlanmasında öğrenci ve 

öğretmen niteliklerinin önemli olduğu anlaşılmaktadır. Bununla beraber, etkili öğrenmenin canlı ve 

etkileşimli bir çevrede oluştuğu, bireyin öğrenmeyi kendine özgü bir şekilde paylaştığı dil yoluyla 

yapılandırdığı düşünüldüğünde öğrenci-öğrenci ve öğrenci-öğretmen arasındaki diyalog ve etkileşimin 

derse katılımı etkilediği görülmektedir. Birçok araştırmacı diyalog ve etkileşiminin öğrenme üzerinde 

etkili olduğunu belirtmektedir (Stables, 2003, Edwards ve Mercer, 1987). 

Sonuç olarak, derse katılımın, öğrencinin öğrenme-öğretme sürecinde aktif olmasına dayanan 

bir süreç olduğu, öğrencinin kendini ifade etmesinin, sınıfın karar verme sürecinde önemli bir rol 

üstlendiği görülmektedir. Öğrenme ile ilgili birçok araştırma, öğrenmenin grupla olduğu kadar 

bireysel bir etkinlik olduğunu ve bu yüzden öğrencilerin öğrenme-öğretme sürecine mutlaka katılması 

gerektiğini ortaya koymaktadır. Bununla beraber, öğrencilerin öğrenme-öğretme sürecine etkili 

katılımlarının sağlanmasında öğrenci ve öğretmen niteliklerinin önemli bir rol oynadığı görülmektedir. 
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2. TÜRKİYE’DE DURUM 

Türkiye’de öğrencinin derse katılımı ile ilgili çalışmalar incelendiğinde, birçok araştırmanın 

derse katılımın etkili öğrenme-öğretme süreci sağlamada önemli rol oynadığını belirttiği 

görülmektedir (Sönmez, 2003, Senemoğlu, 2004).  Fidan (1996), derse katılımın öğretim hizmetinin 

niteliğini belirlemede ele alınması gereken faktörlerden biri olduğunu ifade etmektedir. Buna göre, 

bireyin öğrenmesi için geçirilmesi zorunlu olan yaşantı, öğrencinin etkin bir biçimde derse katılımı ile 

sağlanabilmektedir. Bu bölümde, Türkiye’de derse katılım ile ilgili araştırmalar incelenerek; 

cumhuriyetin kuruluşu ile uygulanmaya başlanan ilköğretim programlarının öğrencilerin derslere 

katılımını ne derecede teşvik ettiği ele alınacaktır. 

Cumhuriyetin kurulması diğer alanlara olduğu gibi eğitim alanına da yenilikler getirilmiştir. 

Eğitim alanında yapılan yenilikler incelendiğinde, değişikliklerin öncellikle ilköğretim kademesinde 

gerçekleştirildiği görülmektedir (Çelenk ve diğerleri, 2000).  Kurallara dayanan bir yapıdan çok, 

anlam üzerinde duran, birleştirici ve ayrıcı, organik ve dinamik, davranış geliştiren öğrenme anlayışına 

geçmek amacıyla yeni eğitim programları hazırlanmıştır (Varış, 1994). Gelişen demokrasi anlayışı 

öğrenme-öğretme sürecini etkilemiş, böylelikle, deneyim ve öğrenme arasındaki bağ yeniden ele 

alınmıştır. Bu çalışmalar kapsamında “neyi”, “niçin”, “nasıl öğretelim?” sorusuna ilişkin çalışmalar 

gerçekleştirilmiştir (Varış, 1994). Bununla beraber,  İlköğretimde uygulanan programlar 1970’li 

yıllardan beri öğrencilerin daha aktif olabilmesi için sürekli değiştirilerek geliştirilmiştir.   

Cumhuriyetten günümüze ilköğretimde taslak niteliğinde olanların dışında 1926, 1936, 1948, 

1968, 1982, 1998 ve 2005 programları olmak üzere yedi program uygulamaya konulmuştur.  

 1926 yılında uygulamaya konulan ilkokul programı ile “bütün derslerin öğrencinin eğitimine 

hizmet edecek şekilde işlenmesi gerektiği, hangi dersin çocuğun hangi duygusal özelliği üzerinde 

etkili olduğu bilinmelidir” esası getirilerek öğrencilere verilen eğitimin bireyselleştirilmesi 

önerilmiştir (İlkokul Programı, 1926). Bu programda yaparak yaşayarak öğrenme vurgulanmış, 

öğrencilere yönelik işe yarar, derslerin hayat ve yakın çevre ile ilişkilerini dikkate alan bilgilere yer 

verilmiştir. 1926 programında, derslerde öğrencilerin sadece dinleyerek öğrenmeleri yerine, bütün 

öğrencilerin işbirliği içinde çalışabilecekleri bir ortam geliştirilmesi vurgulanmıştır (İlkokul 

Programı, 1926).  

 Toplumsal dinamizm eğitim programlarının dinamik olmasını gerektirmektedir. Eğitim 

programları, toplumun ihtiyaçları, öğrencilerin ilgileri, gelişim özellikleri ve ihtiyaçları esas 

alınarak sürekli değişmektedir (Varış, 1994). Bu nedenle 1926 programından sonra 1936, 1948, 

1968, 1982, 1998 ve v2005 programları uygulanmaya konulmuştur. 
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 Cumhuriyet hükümetinin davetlisi olarak 1936 yılında Türkiye’ye gelen Amerikalı eğitimci 

John Dewey Türk Eğitim Sistemini incelemiş bu konuda bir rapor hazırlamıştır. Dewey (1939) 

öğrencilerin okul yönetiminde söz sahibi olmasının gerekliliğini ve okul düzeninin sağlanmasında 

öğrencilerin sorumluluk almasının önemli olduğunu vurgulamıştır. Bu durum, öğrencilerin sınıf 

içerisindeki rolünü olumlu yönde etkilemiş, öğrencilerin derslerde rahatça söz alarak düşüncelerini 

açıklamalarını sağlamıştır.    

1936 yılı ilkokul programı incelendiğinde, eğitim-öğretim ilkelerinin bu programda ilk kez 

belirlenmiş olduğu görülmektedir. Buna göre: 

 Okul çocuğu en geniş ölçüde etkinlik yaratmaya ve işe sevk edecek canlı bir çevre olmalıdır.  

 İlkokulda bütün dersler öğrencinin düzeyine göre olmalıdır. 

 İlkokul çocuklarının özelliklerini daima göz önünde bulundurmalıdır. 

 İlkokul çocuklara fikirlerini, duygularını, değişik yollarla anlatım olanakları vermelidir ( 

İlkokul Programı, 1936). 

 Bu ilkeler incelendiğinde; 1936 programının öğrencilerin bireysel gelişimlerine yönelik 

özellikler taşıdığı ve öğrencilerin etkinliklerle derslere katılıma teşvik ettiği görülmektedir. 

Bununla beraber, programın uygulanmasına yönelik değerlendirmeler sınıflarda öğretmen merkezli 

bir eğitim uygulandığını göstermiştir (Çelenk ve diğerleri, 2000).  

1948 yılında uygulanmaya konulan ve 20 yıl süreyle uygulanmaya devam eden İlkokul 

Programı incelendiğinde bu programın 1936 programına göre derslere ait hedeflerin daha önce 

uygulamaya konulan programlardan ayrıntılı ve kapsamlı olduğu, bununla beraber öğretmene 

öğrenme-öğretme sürecinde daha fazla yetki verdiği, öğrencilerin gelişim özelliklerini dikkate alarak, 

pratik, hayati bilgilere yer verildiği görülmektedir (İlkokul Programı, 1936; İlkokul Programı, 1948). 

Ancak, araştırmacılar 1948 programının 7–12 yaş çocukları için oldukça ağır konular içerdiğinden, 

öğrencileri edilgen duruma getirdiğini ifade etmektedir (Çelenk ve diğerleri, 2000). Ayrıca, ünitelerin 

işlenişinde öğrencilerin öğrenme-öğretme sürecine aktif olarak katılmasının öğretmenler tarafından 

zaman savurganlığı olarak belirtilmesi ve öğretilecek konuların çok, zamanın yetersiz olması bilgilerin 

öğrencilere ezberletilme yoluna gidilmesine neden olmuştur (İlkokul Programı, 1948; Çelenk ve 

diğerleri, 2000). 

 1948 programı ile ilgili açıklamalar dikkate alındığında bu programın her ne kadar 

öğrencilerin gelişim özelliklerini dikkate alan, hayati ve pratik bilgilere yer verse de öğretmen 

merkezli bir eğitimin benimsendiği görülmektedir. Bu sebeple, IV. Milli Eğitim Şurasında 1948 

programında yer alan ilkelere ek olarak öğrencilerin öğrenme-öğretme sürecine aktif olarak 

katılması için aşağıdaki madde eklenmiştir: 
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  İlkokulun bütün çalışmalarında, çocukları bizzat çalıştırarak sonuçlar almaya sevk etmek, 

önemle göz önünde bulundurulacaktır. Öğrenciler, işlenecek konuları, türlü deneyler, gözlemler 

yaparak inceleyecekler ve yaşayarak değerlendireceklerdir (Binbaşıoğlu, 1995, s.285). 

1948 programında yer alan eksikliklerin giderilmesi için 1962 yılında taslak olarak bir başka 

program hazırlanmış ve 5 yıl süreyle uygulamaya konulmuştur. Bu program 1968 yılında birkaç 

değişiklik yapılarak tüm okullarda uygulanmaya başlanmıştır. Programda ünitelerin işlenişinde 

ihtiyaca göre anlatma, soru-cevap, inceleme, araştırma, laboratuar, gösterme, proje, deney, gözlem, 

problem çözme gibi yöntem ve tekniklere yer verilebileceği, bireysel küme, seviye gruplarına 

başvurabileceği ifade edilmiştir. Ayrıca, program her öğrencinin birbirinden farklı olduğunu ve bir 

öğrencinin değişik alanlarda başarılarının farklı olabileceğini vurgulamaktadır (İlkokul Programı, 

1968). 1968 programı incelendiğinde, çocuğu tanımaya daha çok ağırlık verildiği öğretimin çocuğun 

gelişimine uygun sunulması gerektiği, öğrencinin etkin, öğretmenin rehber olması gerektiğinin 

vurgulandığı görülmektedir.  

Uygulanan eğitim programları dikkate alındığında Türk Eğitim Sisteminin genel olarak 

davranışçı psikoloji ve davranışçı öğrenme teorisi üzerine kurulu bir sistemden oluştuğu görülmektedir 

(Çınar, Teyfur ve Teyfur, 2006). Programların geleneksel eğitim anlayış ve yaklaşımları, davranışçı 

yaklaşımların özelliklerini taşımaktadır. Böylelikle, eğitimin amaçları davranışlar olarak tanımlanır ve 

bu davranışları oluşturacak deneyimlerin neler olması gerektiği üzerinde yoğunlaşılır (Varış, 1994). 

Davranışçı yaklaşımda; dersler öğretmenlerin anlatımları ile yürütülür, kitaplara dayanır, öğretmenler 

bilgi kaynağıdır ve öğrencilere bu bilgilerini aktarmakla görevlidir (Senemoğlu, 2004). Öğrenci ise 

öğretmenin aktardığını aynen alır ve tekrar eder. Bu özellikler dikkate alındığında, cumhuriyetin 

kuruluşundan bu yana her ne kadar zaman zaman öğrenciyi derslerde aktif hale getirebilmek amacıyla 

bir takım düzeltmeler yapılsa da kullanılan programların öğrencileri derslerde pasif bir role 

büründürdüğü görülmektedir.  

 2000’li yıllardan itibaren bilim ve teknolojideki gelişmelerin sürekli değişmesi, bireysel ve 

ulusal değerlerin küresel değerler içinde geliştirilmesi bu değişikliklerin eğitim bilimlerine yansıması 

ihtiyacını doğurmuştur. Ayrıca, 1998 yılından itibaren temel eğitimin ülkemizde sekiz yıla çıkarılması 

program bütünlüğünün sağlanması gerekliliğini ortaya koymuştur. Bu sebeplerle yapılandırmacı 

yaklaşım temel alınarak hazırlanan 2005 programı, 2005–2006 eğitim öğretim yılından itibaren 

uygulamaya konulmuştur. Bu yaklaşıma göre, öğrenen kişi merkezde olmalı ve kendi bilgilerini 

yapılandırmada aktif rol oynamalıdır (Senemoğlu, 2004). Bu gelişmeler doğrultusunda eğitimden 

beklenen fonksiyonlar dört ana başlıkta toplanabilir: 

1- Her çocuğun eğitim sistemine girmesinin ve gelişimini sürdürmesinin sağlanması, 
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2- Çocuğun okul vasıtasıyla toplumsallaşmasının sağlanması ve bu çerçevede eğitim demokrasi 

ilişkisinin kurulması, 

3- Ekonominin iş gücü talebiyle eğitim sisteminin arzının uyumlu hale gelmesi, 

4- Toplumda dikey hareketliliğin bir yolu olarak fırsat eşitliğini sağlayan bir kanal olarak çalışması” 

(ttkb.meb.gov.tr). 

 2005 yılında toplanan Profesörler Kurulu yeni ilköğretim programının hedefini aşağıdaki gibi 

belirtmektedir: 

 “Atatürk ilkeleri ve inkılâplarını benimsemiş, temel demokratik değerlerle donanmış, bireysel 

farklılıkları ne olursa olsun, araştırma-sorgulama, eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verme 

becerileri gelişmiş; yaşam boyu öğrenen ve insan haklarına saygılı, mutlu Türkiye Cumhuriyeti 

vatandaşları yetiştirmek” 

(Profesörler Kurulu, 2005) 

Yapılandırmacı yaklaşımda, öğretmenin rolü bilgiyi, öğrencilerin ilgilerine göre düzenlemek 

olarak görülmektedir (Çınar, Teyfur ve Teyfur, 2006). Böylelikle, öğretmenler öğrencilere yeni 

öğrendiklerini geliştirmede ve eskilerle bağlantı kurmada yardımcı olurlar. Etkinlikler öğrenci 

merkezlidir, öğrenciler kendi sorularını sormak için cesaretlendirilir, kendi deneyimlerini tamamlarlar 

ve kendi sonuçlarına varırlar (Brooks ve Brooks 1993).  

İşman (1999) yapılandırmacı yaklaşımda bir bilginin öğrenilmesi için gerçek yaşantı içinde 

bizzat yaşanması ve  karşılaştırılması gerektiğini ve herhangi bir bilgiyi anlamak için deneyim ile 

temellendirilmesi gerektiği vurgulamıştır. Yapılandırmacı yaklaşımının temel dayanakları eğitim 

psikologlarının araştırma ve düşüncelerine dayandırılmaktadır. Örneğin, Piaget bilişsel gelişim ve 

bilginin oluşumu ile ilgili çalışmalarına dayanılarak geliştirilen ve "öğretmeden çok öğrenme" 

üzerinde durulmasını öngören bir anlayışı "insanlar yeni bir bilgiyi daha önce sahip oldukları eski 

bilgiye dayandırarak öğrenirler" ve "sınıfta yapılan aktiviteler öğrenme açısından önemlidir" fikirleri 

ile savunmaktadır (Wood, 1998, s.24). Bu durum, "öğrencinin yeni bir bilgiyi öğrenirken önceden var 

olan bilgileriyle karşılaştırdıktan sonra yeni bilgiyi özümsediği, kendine özgü olarak bilgiyi 

oluşturduğu" biçiminde yorumlanmaktadır (Wood, 1998, s.27). Böylelikle, öğrencilerin daha önceki 

deneyimlerinden ve ön bilgilerinden yararlanarak yeni karşılaştıkları durumlara anlam verebilecekleri 

ifade edilmektedir (Muller, Carpandale ve Jeremy, 1998). Ayrıca, bilgi edinme sürecinin öğrenciyi 

aktif kılan bir süreç olduğu ve öğrencinin sahip olduğu bilgi birikiminin yeni bir bilgiye veya 

uyarımlara cevap vermede çok önemli olduğu vurgulanmaktadır. Bu durum, derse katılım açısından 

öğrencilerin derslerde daha aktif olmasını gerekli kılmaktadır. Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımının 

temel dayanaklarından biri de Vygotsky'nin düşünceleridir. Vygotsky, Piaget’nin yapılandırmacı ve 
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yaklaşımla ilgili sınıf içi aktiviteler fikirlerine katılmış, ancak "öğrenmenin bireysel bir süreç olduğu 

kadar sosyal bir süreç olduğunu" belirtmiştir (Hausfather, 1996). Böylelikle, öğrenmede sosyal 

etkileşimin önemini vurgulamış ve "etkili öğrenme çocuğun bir öğretmenden, uzmandan ya da 

kendinden daha yetenekli bir arkadaşından yardım alması halinde gerçekleşir" fikrini ileri sürmüştür. 

Yeni İlköğretim Programın incelendiğinde, öğrenciyi merkeze alan ve öğrencinin aktif katılımına 

yönelik olarak geliştirildiği anlaşılmaktadır.  

 

3. SONUÇ 

Bu çalışma ile derse katılım kavramı tarihsel bir süreç içerisinde incelenmiş dünyada ve 

Türkiye’deki araştırmacıların öğrencilerin derslere katılımı ve öğrenme ile ilişkisini nasıl 

tanımladıkları açıklanmıştır. Bununla beraber, Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana uygulanan 

ilköğretim programlarının öğrencilerin derslere katılımını ne ölçüde desteklediği incelenerek, 2005–

2006 akademik yılından itibaren uygulanmaya konulan yeni ilköğretim programının temel aldığı 

yapılandırmacı yaklaşıma göre öğrencinin öğrenme-öğretme ortamındaki rolü ortaya konulmuştur. 

Buna göre, öğretmen çeşitli aktiviteler geliştirerek öğrencilerin konuyu içselleştirmesini ve öğrenme 

sonucunda konuyla ilgili bağımsız olarak problem çözmelerini sağlamalıdır. Ancak, her ne kadar yeni 

ilköğretim programı öğrenciyi merkeze alarak öğrencinin aktif katılımına yönelik olarak geliştirilse de 

programın sınıf içinde uygulanması ve öğrencilerin derslere ne ölçüde katıldıklarının incelenmesi, 

sınıf içinde etkili öğrenme-öğretme ortamı oluşturulmasına katkıda bulunacaktır.   
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ÖZET 

Gelişen teknoloji ve değişen tasarım anlayışlarına bağlı olarak iç mimarlık okullarının bu 

gereklilikler doğrultusunda güncellenmesi ve yeni eğitim süreçlerinin denenmesi kaçınılmazdır. Bu 

nedenle çalışmanın kapsam ve amacı, sayısal tasarım yaklaşımlarının iç mimarlık tasarım ve 

uygulamaları için sunduğu olanakların araştırılması ve bu bağlamda yeni bir eğitim sürecinin 

biçimlendirilmesi için önerilerde bulunması olarak belirlenmiştir. Belirlenen bu amaç doğrultusunda 

mevcut algoritmik ve parametrik tasarım yaklaşımları araştırılmış ve bunların iç mimarlık eğitimine 

entegre edilmesi durumunda sağlayacağı avantajlar ortaya konulmaya çalışılmıştır. Çalışma 

kapsamında yapılan araştırmalar sonucunda çok bileşenli bir sistem olan iç mekan tasarımında, 

öğrencilerin geleneksel yöntemlerle tüm bileşenleri ve parametreleri aynı anda ele alması mümkün 

değilken sayısal tasarım yaklaşımları sayesinde, bilgi, veriler, kısıtlamalar hatta sezgilerin bile 

kullanılabileceği görülmüştür. Ayrıca tasarımcının algoritmik ve parametrik tasarım yaklaşımlarının 

sunduğu olanaklarla sınırlı kalmak zorunda olmadığı, çeşitli betiklerin ve algoritmaların kullanımıyla 

bu sınırların ortadan kaldırılabileceği ve her tasarımcının kendi özgün çalışma ortamını yaratabileceği 

görülmüştür. Sonuç olarak iç mimarlık eğitimi ve tasarım stüdyolarının birer deney alanı olarak sayısal 

tasarım araçlarıyla yeniden düzenlenmesi, gelişen teknolojileri doğru kullanabilen ve bu araçlarla 

yenilenebilir tasarımlar üretme kabiliyetine sahip tasarımcılar yetiştirilmesini sağlanacaktır. Bu ise bir 

çok bilgi katmanının birbirleriyle ilişkili bir biçimde kullanılmasıyla üretilen, kompleks geometriye 

sahip, dinamik mekanlar yaratılmasına yardımcı olacaktır. 

 Anahtar Kelimeler: Sayısal tasarım, İç mimarlık eğitimi, Yeni tasarım kavramları, 

Hesaplamalı teknolojiler, Tasarım stüdyosu 
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ABSTRACT 

 Subject to developing technology and changing design process, interior architecture schools 

are to be updated throught these neccessities and new educational methods are to be tested. 

Consequently the content and the aim of this study is defined to research facilities enabled by digital 

design approach for interior architecture design and applications, and in this sense to advance 

proposals with the aim of formulating a new aducational system.In accordance with this aim current 

algorithmic and parametric design approaches have been researched and aimed to propound the 

advantages in the event of integrating them to interior architecture design. As a result of researches 

held within this study in interior design which is a component system, while students are not able to 

handle all components and parameters with conventional methods at the same time, through digital 

design approaches it has been proved that information, data, limitation an deven acumen can be 

managed. Furthermore it has been realized that student does not have to be limited with facilities 

offered by algorithmic and parametric design approaches, that these limits can be eliminated with the 

use of various scripts and algorithm and each student can creat his/her own original working 

environment.In conclusion it will be provided to rearrange interior architecture education and design 

studios as experimental areas with digital design tools, train students using developing Technologies in 

an appropriate way and having the ağabeylity of creation interconvenvertible design with these tolls. 

And this would help to create dynamic spaces with complex geometry in which different information 

layers are able to be use in an interrelated way.   

 Keyword: Digital design, Interior architecture education, New design concept, Calculating 

Technologies, Design studio 

1.GİRİŞ 

 Günümüzde enformasyon, iletişim ve bilgi teknolojilerinin iç mimarlık tasarım ve üretiminde 

yarattığı yeni koşullar bir paradigma değişimine işaret etmektedir. Gelişen teknoloji ve değişen 

tasarım süreçlerine bağlı olarak çok bileşenli bir sistem olan iç mekan tasarımında, artık 

disiplinlerarası yaklaşımın ötesinde bir anlayışa ihtiyaç duyulduğu tartışılmasızdır. Bu noktada sayısal  

tasarım araçları, birçok bilgi katmanını birbirleriyle ilişkili bir biçimde sunabildiği için en çok 

tartışılan yöntemler olarak karşımıza çıkmaktadır [1]. 

 Sayısal tasarım araçlarının gelişen olanakları çerçevesinde, algoritmik ve parametrik 

yaklaşımlar, tasarımın karmaşık yapısını düzenlemek için matematik ve mantığa dayalı yöntemler 

yardımıyla gitgide gelişmektedir. Önceden bilgisayardan bir sunum aracı olarak faydalanmak genel 

anlayış iken, artık bu aracı insan beynine paralel bir düşünce sistemi olarak değerlendirmek, yenilikçi 

tasarım anlayışlarıyla oluşan bir yaklaşım haline gelmiştir. Hatta bu gün bilgisayarın aritmetik ve 

mantıksal yeteneği sayesinde geleneksel tasarım yöntemleriyle elde edilemeyecek karmaşıklıkta 
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sonuçlar üreten algoritmalar oluşturulabilmektedir. Bu nedenle çalışmanın kapsam ve amacı, sayısal 

tasarım araçlarının iç mimarlık tasarım ve uygulamaları için sunduğu olanakların araştırılması ve bu 

bağlamda yeni bir eğitim sürecinin biçimlendirilmesi için önerilerde bulunması olarak belirlenmiştir 

[2; 3]. 

 Belirlenen bu kapsam ve amaç doğrultusunda çalışmanın ilk aşamasında mevcut algoritmik ve 

parametrik tasarım yaklaşımları çeşitli uygulamalar üzerinden araştırılacak ve bunların geleneksel 

tasarım yöntemlerine göre iç mimarlık eğitiminde sağlayacağı avantajlar ortaya konulmaya 

çalışılacaktır. Daha sonraki aşamada ise iç mimarlık eğitimi ve tasarım stüdyolarının birer deney alanı 

olarak sayısal tasarım araçlarıyla yeniden düzenlenmesine yönelik ders müfredatında ne tür 

yapılanmalara gidilmesi gerektiğiyle ilgili çeşitli önerilerde bulunulacaktır. 

 1.1.Algoritmik ve Parametrik Tasarım Yaklaşımları 

 Parametrik tasarım, nesnelerin bütüncül kontrolü ve idaresini sağlayan bir teknik iken, 

algoritmik tasarım, basit bileşen kurallarına dayanarak karmaşık biçim ve yapıların üretilmesi 

yöntemidir. Algoritmik ve Parametrik tasarım yaklaşımlarını mümkün kılan ya da var eden araçlar, 3B 

modelleme paketlerinde (Mel-Maya, 3DMaxScript, RhinoScript gibi) yer alan scripting dilleri ve GC 

(Generative Components) gibi ilişkisel ve parametrik modelleme ortamları olabilmektedir. Kural 

tabanlı mantığa dayalı olan bu programlardan, tipolojilerden, yapısal kodlardan ve dilden, mekan ve 

biçim üretmek üzere yazılımları araç olarak kullanmak mümkündür. Başka bir değişle sayısal tasarım, 

bilgisayar ortamını analitik düşüncenin işlendiği bir tasarım-araştırma ortamına dönüştürmektedir 

[2;4]. 

 Bu gün sayısal tasarım yaklaşımlarıyla ilgili çok sayıda çalışma yapılmaktadır. Örneğin; Jason 

Payne bu yolla hislerin ve etkilerinin yeni tekniklerle nasıl yakalanabileceğini araştırmıştır. “soft 

space” ismini verdiği bu çalışmada, gerek yapıyla insan arasında, gerekse nesneyle vücut arasındaki 

ilişki nitelenmiştir. Deneyim hisleri araştırılırken, formların analog olarak üretilmesinden çok 

bilgisayar ortamında belirlenmiş üretim stratejileriyle bütüne ulaşan bir yol izlenmiştir [5]. 

 Sayısal tasarımla ilgili başka bir çalışma Tom Wiscombe’e aittir. Tasarımcı formları 

performans değerlerine göre tasarım çözümlerinde kullanmış ve biçimlerin taşıyıcılıklarını yeniden 

değerlendirerek çeşitli üç boyutlu modeller üretmiştir [5]. 

 Müge Belk’in “Sesmekan” isimli çalışmasında ise sesin mekan içinde bütünüyle 

cisimlenişinin sadece farklı bir bakış açısıyla ve sayısal tasarım araçlarıyla mümkün olabileceği 

ispatlanmıştır. Berk, sesin fiziksel özelliklerinden gelen niteliksel parametrelerinin, “Sesmekanı” 

oluşturan diferansiyel denklemdeki değişkenleri tanımladığını ifade etmektedir. Bu parametreler; sesin 

şiddeti, farklı ortamlardaki hızı, mekanın içinde bulunan kişi sayısı, çıkarılan seslerin ritmi, şiddeti 
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şeklinde sıralanabilir. “Sesmekan” bu anlamda çok farklı bilgi katmanlarını bünyesinde barındırır ve 

sonsuz-boyutlu bir sayısal tasarıma dönüşür [1]. 

 Sayısal tasarım yaklaşımlarının kullanımına yönelik bir başka çalışma, Joseph Kellner ve 

Dave Newton’ a aittir. Onların projesinde 48 adet özdeş yama, 1920 adet eş elemanla 7680 adet vida 

kullanılarak bir yüzey oluşturulmuştur. İlk yapım aşamasında bu yüzey tamamen düz ve esnektir. 

Montaj sonrasında, bilgisayardan aktarılan verilerle vidalar etkinleştirilerek, kararlı ve kendini 

destekleyen bir konuma gelmiş, yüzeydeki iç ve dış bükey eğimlerle tasarım dengesini kazanmıştır. 

Elde edilen sonuç, sayısal tasarım teknikleri kullanılarak basit elemanlarla karmaşık malzeme 

sistemlerinin oluşturulabileceğini gösteren önemli bir çalışma olarak görülmektedir (Resim 1) [6]. 

 

Resim 1. Sayısal tasarım teknikleri kullanılarak basit elemanlarla karmaşık malzeme sistemlerinin 

oluşturulabileceğini gösteren yüzey çalışması 

 Andrew Kudless’e ait projede ise bal arılarına ait peteklerin altıgen şekilli morfolojisi sayısal 

ortama aktarılmıştır. Hücre boyutları, biçimleri ve yönelimleri dijital modelde yönetilerek 

farklılaştırılmış ve tasarım oluşturulmuştur (Resim 2) [6]. 
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Resim 2. Sayısal tasarım araçlarıyla oluşturulmuş petek morfolojileri 

 Steffen Reichert’ in projesinde ise ahşabın nem emme özelliği esas alınmış ve sayısal 

tasarımla, performans sahibi bir kabuk sistemi oluşturulabilmiştir (Resim 3). Bu sistemde, yapı statik 

kalmasına rağmen, malzemenin çevresel faktörlerle, dinamik tepkiler gösterdiği ve bu şekilde 

tasarımın morfolojisini değiştirdiği görülmüştür [6]. 

 

 

Resim 3. Ahşabın nem emici özelliğine duyarlı yüzey tasarımı 
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 Yapılan araştırmalar sonucunda sayısal tasarım yaklaşımlarıyla ilgili yukarıda sadece birkaç 

tanesi örnek olarak verilmiş olan bu tür çalışmalarda tasarım sürecinin yeniden kurgulandığı 

görülmüştür. Ayrıca çok bileşenli bir sistem olan iç mekan tasarımında, geleneksel yöntemlerle tüm 

bileşenleri ve parametreleri aynı anda ele almak mümkün değilken, bu tür yaklaşımlar sayesinde, bilgi, 

veriler ve kısıtlamaların kullanılabileceği tespit edilmiştir. Hatta tasarımcının algoritmik ve parametrik 

yaklaşımların sunduğu olanaklarla sınırlı kalmak zorunda olmadığı, çeşitli betiklerin ve algoritmaların 

kullanımıyla bu sınırların ortadan kaldırılabileceği ve her tasarımcının kendi özgün çalışma ortamını 

yaratabileceği tespit edilmiştir. Ayrıca sayısal tasarım yaklaşımlarının iç mimarlık eğitimine 

entegrasyonuyla şu tür faydaların da elde edilebileceği sonucuna varılmıştır: 

 

 Sayısal tasarım araçları sayesinde ses, ışık, iklim koşulları, kullanıcı sayısı, esneklik, 

sürdürülebilirlik, ekonomiklik gibi çok sayıda bilgi katmanının birbirleriyle ilişkili bir biçimde 

kullanılabildiği kompleks geometriye sahip, dinamik mekanlar yaratılabilecek, üretilen 

projeler bu kriterlere göre tartışılıp, değerlendirilebilecektir. 

 Sayısal tasarım araçlarıyla, konsept düşüncelerin tasarımcı tarafından belirlenen kurallar 

çevresinde ilişkilendirilmesi ve sistematize edilmesi sağlanabilecektir. Ayrıca hiyerarşik 

ve/veya geometrik ilişkilerle kurulan sistemler, aynı fikirle işlenmiş çok sayıda tasarımın 

üretimine ve değerlendirilmesine imkan verebilecektir [4]. 

 Tasarımda çoğulcu yaklaşımlar özendirilerek, öğrencilerin bireysel süreçlerinin gelişimi 

tetiklenebilecektir. 

 Hesaplamalı teknolojilerle tasarım süreci gerçek anlamda üretimi de içerecektir. Tasarım 

üretimi test edilebilen ve buradan edinilen bilgilerle tekrar gözden geçirilebilen bir sürece 

dönüşecektir. Mekansal kurgular ve çözümlemelerde somut prototipler üretilip 

deneyimlenerek test edilebilen bir “düşünce-pratik” alanı yaratılabilecektir [7; 8]. 

 Sayısal tasarım yaklaşımlarının, tasarım sürecindeki problem çözmeye yönelik dikkate değer 

katkısı eğitimin bir parçası olarak öğrencilere sunulabilecektir [9]. 

 Sayısal tasarım yaklaşımlarıyla malzemenin tasarım sınırları birer tasarım değişkeni olarak 

kullanılabilecek ve bu şekilde öğrenci malzemenin fiziksel özelliklerine hakim olabilecektir 

[5]. 

 Sayısal tasarım araçlarının öğrencinin düşünce biçimine entegre edilmesi, ihtiyaçları 

karşılamadığı noktada özgün kodlar kullanılarak alternatif açılımlar denenmesi, tasarım 

sürecinde oluşan hatalardan ders çıkarılarak öğrenilen süreçte geriye gidilmesi öğrencinin 

kazanacağı en belirgin tasarım deneyimleri olacaktır [5]. 

 Bu yazılım programları, farklı form arayışlarının görselleştirilmesine ve geometrilerin 

çözümlenmesine olanak sağlayacaktır. Ayrıca çeşitli “script dilleri” aracılığıyla yamalar 

yapılarak, farklı tasarım ortamları yaratılabilecektir [10]. 
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 Tasarımda, birbirinden farklı bir şekilde işleyen, mekansal organizasyonlar, malzeme kararları 

ve üretim teknikleri gibi süreçleri bir araya getirmek, kaynaştırmak ve aralarında ilişki kurmak 

mümkün olabilecektir. Bu şekilde sonuç ürün ne kadar kompleks olursa olsun ifadesi ve 

uygulanabilirliği artacaktır [10; 11]. 

 Üç boyutlu geometriler, mekansal tasarımlar ve yüzeyler elle çizilen keyfi çizgilerin ürünü 

nesneler olmaktan çıkıp bir üst düşünceyle üretilmiş sistemlerin doğurganlığının sonuçları 

haline gelecektir. Parametrelerle işlenebilen ve yeniden üretilebilen tasarımlar daha kolay 

erişilebilir olacaktır. Ayrıca sistemlere bilgisayar destekli tasarım programları vasıtasıyla 

entegre edilen performans kriterleri, üretilen tasarımları mekansal gereklilikler, 

sürdürülebilirlik gibi anlamlarda test ederken tasarımın hangi alanda değişmesi ya da 

yenilenmesi gerektiğine dair ipuçları verecektir [4]. 

 Betiklerin ve algoritmaların kullanımı ile öğrenciler kendi çalışma ortamlarını 

oluşturabilecektir [10]. 

 Ekip çalışmaları için bir işbirliği platformu yaratılarak, bu ortamın potansiyelleri, dinamikleri 

irdelenebilecektir.  

 Sayısal tasarım araçlarıyla gelişime açık pek çok sistem üretimi sağlanabilecektir. Çeşitli 

parametrelerle bu tür sistemlerin karmaşıklık seviyeleri artırılabilecek ve farklı amaçlara ve 

performans ihtiyaçlarına cevap verebilecek özellikler kazanmaları sağlanabilecektir. Bu 

şekilde ise uygun analiz ve gelişim teknikleriyle çevreye ve kullanıcı gereksinmelerine duyarlı 

yeni tasarım süreçleri geliştirmek mümkün olabilecektir [10]. 

 

 Elde edilen bu olumlu sonuçlar doğrultusunda sayısal tasarım araçlarının iç mimarlık eğitim 

sistemine entegre edilmesinin, gelişen teknolojileri doğru değerlendirebilen ve çok sayıda bilgi 

katmanının birbiriyle ilişkili biçimde kullanıldığı yenilenebilir tasarımlar üretme kabiliyetine sahip 

tasarımcılar yetiştirilmesine imkan vereceği düşünülmektedir. Bu nedenle çalışmanın bu aşamasında iç 

mimarlık eğitimi ve tasarım stüdyolarının birer deney alanı olarak sayısal tasarım araçlarıyla yeniden 

düzenlenmesine yönelik ne tür değişiklikler yapılması gerektiğiyle ilgili çeşitli önerilerde 

bulunulacaktır. 

 1.2.Sayısal Tasarım Araçlarının İç Mimarlık Eğitimine Entegrasyonuyla İlgili Öneriler 

 Bu gün iç mimarlık eğitimi veren kurumların dört yıllık ders programlarına bakıldığında ilk 

yılda, öğrencilerin tasarımcı kimliklerinin oluşumu ve yaratıcılıklarının gelişimine yönelik temel sanat 

eğitimi dersleri, mesleki farkındalığı sağlayacak kuramsal dersler ve iç mimari tasarımı tanıma niteliği 

taşıyan proje dersleri olduğu görülmektedir. Sonraki yıllarda ise kuramsal dersler azalmakta, yerini 

tasarım ağırlıklı dersler almaktadır. 
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 Bu tür bir eğitim sistemine sayısal tasarım araçlarının entegre edilmesi sürecinde en önemli 

problem sayısal tasarımın mantığının ne olduğunun ve donanımlarının ne şekilde kullanılacağının 

öğrencilere aktarılmasıdır. Bu problemin en aza indirilmesi amacıyla eğitim sürecinin başından 

itibaren dört yıllık program içerisine yayılmış bir biçimde, bilgisayar destekli tasarım dersleri 

konulmalıdır. Ayrıca eğitim döneminin ilk bilgisayar dersiyle birlikte yoğunlaştırılmış atölye 

çalışmaları yapılmalı, bu atölye çalışmalarında yazılımlarla ilgili öğrenilenlerin uygulamalı olarak 

pekiştirilmeleri sağlanmalıdır.  

 Öğrencilerin tasarımcı kimliklerinin oluşması ve yaratıcılıklarının gelişmesinde önemli bir 

rolü olan temel sanat eğitimi dersleri, dört yıl boyunca devam ettirilmeli ve bu derslerde, proje 

çalışmalarını destekler şekilde sayısal tasarım araçları kullanılmalıdır. Örneğin Resim 4-5-6’ da 

görülen temel sanat eğitimine öğrenciler tarafından ait elle yapılmış olan deneysel çalışmalar, sayısal 

tasarım araçlarıyla üretilmeli, bu şekilde ses, ışık, ergonomi gibi çok sayıda faktörün tasarım sürecinin 

içerisine katılması gerektiği uygulamalı olarak gösterilmelidir. 

 

                      

 

Resim 4. Plastik çatalın 

tekrarıyla uluşturulmuş 

deneysel tasarım çalışması 

 

 

Resim 5. Plastik oyuncağın 

tekrarıyla oluşturulmuş doku 

çalışması 

 

 

Resim 6. Aynı kalınlıkta 

şeritler halinde kesilmiş 

yalıtım malzemesinin 

tekrarıyla oluşturulmuş doku 

çalışması
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 İlk yıldan itibaren başlayan proje dersleri, hem hesaplamalı tasarımla ilgili teorik bilgiyi 

desteklecek, hem de bu teorinin uygulama alanı bulduğu belirli bir temsil dilini (scripting) öğrencilere 

aktaracak şekilde kurgulanmalıdır. Scripting bilgisinin yapılandırmacı bir öğrenme modeli içerisinde 

öğrencilere aktarılacağı bu stüdyolarda, öğrencilerin ilk yılında çeşitli örüntüleri içeren gramerlerin 

formel dilde script kullanarak mevcut CAD yazılımlarından birisi içerisinde türetici bir sistem olarak 

geliştirmeleri istenmelidir. Üst sınıflardaki proje derslerinde ise öğrencilerin mevcut yazılımlara kodlar 

ve betiklerle müdahale ederek ya da tamamıyla kendi yazılımlarını, ortamlarını oluşturarak, bu 

ortamın üretken sürecinden ve potansiyelinden yararlanmaları, kendi tasarım ortamlarını oluşturmaları 

ve yeni tasarım teknikleri geliştirmeleri beklenmelidir. Farklı hesaplamalı tasarım yöntemlerinin ele 

alındığı ve paralel yürütülen stüdyolar olmalı, bu şekilde sözkonusu yöntemlerin eğitimsel katkıları 

karşılaştırılmalı olarak tartışılmalıdır [12; 13]. 

1.3.Sonuçlar 

 İç mimarlık eğitimi ve tasarım stüdyolarının birer deney alanı olarak sayısal tasarım 

araçlarıyla yeniden düzenlenmesi, gelişen teknolojileri doğru kullanan ve kavrayan, eleştirel bir duruşa 

sahip, yenilenebilir tasarımlar üretebilen tasarımcılar yetiştirilmesini sağlanacaktır. Bu ise bir çok bilgi 

katmanının birbirleriyle ilişkili bir biçimde kullanılabildiği kompleks geometrilerin üretilmesine ve 

dinamik mekanlar yaratılmasına yardımcı olacaktır. 
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ÖZET 

 Bu araştırma, Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Görsel Sanatlar 

Eğitimi Bölümünde görev yapan öğretim elemanlarının sınıf içi eğitim-öğretim etkinliklerini 

değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Araştırma; 2009-2010 öğretim yılında eğitim alan 180 

öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak, “Öğretim 

Elemanlarının Sınıf İçi Eğitim–Öğretim Etkinliklerini Değerlendirme Ölçeği” kullanılmıştır. 

Elde edilen bulgular; “t” testi, tek yönlü varyans analizi ve Scheffe testinden yararlanılarak 

değerlendirilmiştir. Öğrenci algılarına göre öğretim elemanlarının sınıf içi eğitim öğretim 

etkinlikleri ile ilgili toplam 26 maddeden 9 ’unda “çok azı”, 10 maddede ise “yarısı”, 7 madde 

de çoğunluğunun yeterli olduğu sonucuna varılmıştır. Öğrencilerin cinsiyetleri ve sınıf 

düzeyleri öğretim elemanlarının sınıf içi etkinlikleri yerine getirme düzeylerine ilişkin 

algılarında farklılık oluştururken bölümleri ise farklılık oluşturmadığı sonucuna varılmıştır. 

Araştırma sonuçları doğrultusunda öneriler geliştirilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Güzel sanatlar eğitimi, sınıf yönetimi, öğretim elemanı. 

 

ABSTRACT 

 This research has been conducted to evaluate instructional activities implemented in 

classrooms by the instructors at the Department of Art Education, Kazım Karabekir Faculty of 

Education, Atatürk University. It has been performed on 180 students studying in 2009-2010 

academic years. During the research process, “instructional activities assessment scale” has 

been used. The findings of the research have been evaluated by using “t” test, single-way 
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variance analysis and Scheffe test. 28 items were listed regarding the instructional activities. 

Few activities were found to be enough in 9 items and the half of the activities were found to 

be enough in 10 items and 7 items to be enough. It has been also found that the genders and 

the classroom levels of students affect the instructors’ perceptions towards the practice level 

of instructional activities. However, the programs of students don’t change the instructors’ 

perceptions. Suggestions have been provided according to research outcomes.  

Key Words: Department of Art Education, Classroom management, instructor.  

 

I.GİRİŞ 

 Toplumsal alanlardaki gelişmeleri etkileyen teknolojide ve ekonomideki hızlı 

gelişmeler toplumu oluşturan bireylerinde bu duruma uyum sağlamalarını gerektirmektedir. 

Bu durum beraberinde eğitim sistemlerinde ve eğitim programlarında yeni yaklaşımları ve 

gelişmeleri zorunlu kılmaktadır. Bireyleri bu anlayışla yetiştirmeyi hedefleyen bir eğitim 

sistemi, öğrenenlerin sınıf içerisinde, içeriği öğretmenlerden öğrendikleri geleneksel 

anlayışlar yerine, farklı bir oluşum içerisine girmek zorundadır (Yurtluk, 2007, 67). Eğitimde 

karşılaşılan yeni yaklaşımlar ve gelişmeler okulun işlevinden başlayarak, öğretmenin 

görevlerinde ve sorumluluklarında ayrıca eğitim sürecinde bilginin kullanılma biçiminde de 

bir takım değişiklikler yapmayı gerektirmektedir. Eğitimde yeni yaklaşımlar, öğrenci ile 

öğretmenin birlikte araştırmacı rolünü üstlenerek beraber öğrenebilen, problem çözebilen, bir 

anlayışı ön plana çıkarmaktadır.  Bu anlayış içerisinde nitelikli bir öğretmende olması gereken 

özelikler arasında konu ve alan bilgisi, öğretim uzmanı, koordine etme ve yönetme yeterlikleri 

sayılabilir (Lavn, 1991’den aktaran; Gökçe 2003). Bu özelliklere ek olarak saygı, sevgi, ve 

güven uyandırıcı, yapıcı ve olumlu davranış biçimlerine de sahip olması, öğrencileri motive 

edici etkinlikleri gerçekleştirme, onların ilgi ve ihtiyaçlarına uygun öğrenme yaşantıları 

oluşturma, öğrencilerin dikkatlerini çekip uyanık tutabilme, istenmeyen davranışları uygun 

stratejiler kullanarak ortadan kaldırma, zamanı etkili kullanma vb. özelliklerde, öğretmenlerin 

etkili bir sınıf yönetimi açısından sahip olması gereken özellikler arasındadır. Belirtilen bu 

örnek öğretmen davranışları, özelliklerine göre temel olarak iki başlık altında toplanmaktadır: 

Birinci yöndeki demokratik öğretmen davranışları, öğrencide sevgi, saygı ve yaklaşma; ikinci 

yöndeki otokratik öğretmen davranışları öğrencide endişe, korku ve uzaklaşma meydana 

getirmektedir (Küçükahmet, 1993). 

 Bu özellikler doğrultusunda bireyin kazanması gereken beceriler de öğretmenin sınıf 

içi ve dışı davranış ve sorumluluklarını değiştirmiştir. Bunun sonucunda öğretmenlerin bu 

süreçte daha dikkatli ve donanımlı olması gerektiği ortaya çıkan bir gerçektir. Bu nedenle de 

öğretmenlerin öğrenme öğretme sürecindeki görev ve sorumlulukları daha da artmıştır. 
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Öğreten konumundaki öğretmenlerin sahip olduğu özellikler öğrenen konumundaki 

öğrencilerin davranışlarını doğrudan etkilemektedir (Açıkgöz, 1996, 12). Öğretmen tüm 

imkanları ve öğretim materyalleri kullanarak, sınıfı en iyi nasıl örgütleyeceği konusunu çok 

yönlü olarak düşünmelidir. Güleç ve Alkış (2004: 249)’ın da ifade ettikleri gibi “çağdaş eğitim 

ve öğretim ilkelerine göre görev yapan bir öğretmen, sadece ders veren, ders anlatan, sınav yapan ve 

not veren bir kimse değildir. Aynı zamanda bir organizatör, bir yönetici, bir rehber, bir izleyici ve bir 

değerlendiricidir. Öğrenme-öğretme sürecinde, konuların özelliklerine ve öğrencilerin 

beklentilerine en uygun olan etkinlikler belirlenerek sınıf içi öğretim süreçleri 

gerçekleştirilmelidir (Gökçe, 2002:111-121). Bu bağlamda ilk olarak öğretmenden beklenen 

özellikleri ortaya koyan araştırmaların incelenmesi gerekmektedir. 

 Öğretmen yeterliklerine ilişkin yapılan bir araştırmada, öğretmenler birçok konuda 

kendilerini yeterli görmelerine karşın gözlem sonuçları, öğretmenlerin kendilerini 

algıladıkları kadar yeterli olmadıklarını göstermektedir. Araştırmada, öğretmenlerin 

yapılandırmacılık konusunda yeterli olduklarını ifade ettikleri halde, yapılandırmacılık 

konusunda yeterlik ölçütü sayılabilecek davranışları göstermedikleri belirlenmiştir. Örneğin, 

öğretmenlerin öğrenci görüşlerine değer vermedikleri; sınıfta olumlu, demokratik bir 

etkileşim ortamı oluşturmadıkları; materyal hazırlama ve kullanma, etkinlik oluşturma ve 

programa göre öğretimi planlamanın gereği olan, öğrencilerin ön öğrenmeleri ile yeni 

öğrenmeleri arasında anlamlı ilişkiler kurmalarına, yeni bilgiyi anlamlı olarak 

yapılandırmalarına fırsat sağlamadıkları, öğrencilerin düzeyine uygun etkinlik 

düzenlemedikleri ve etkinliklerin programdaki kazanımlara uygun olmadığı; öğretmenlerin 

portfolyo hazırlatma, çağdaş yöntem ve tekniklerden haberdar olma ve bunları istenen 

düzeyde uygulama yeterliklerine sahip olmadıkları vurgulanmıştır (Gözütok, Akgün ve 

Karacaoğlu, 2005). 

 Karacaoğlu’nun 2009 yılında öğretmenlerin sınıf içi yeterliklerini ortaya koymak ve 

sınıf içi yeterliklerle çeşitli değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla  

gerçekleştirdiği, “Öğretmenlerin Sınıf İçi Yeterliklerine İlişkin Bir Araştırma” başlıklı 

çalışmasında elde ettiği sonuçlara göre öğretmenlerin sınıf içi öğretmen davranışları 

konusunda kısmen yeterli oldukları belirlenmiştir. Öğretmenlerin “Alanındaki temel kavram 

ve genellemeleri (ilkeleri) bilme” konusunda daha iyi olduğu belirlenmiştir. Öğretmenler bu 

davranışa ilişin “oldukça yeterli”dir. Gözlemden elde edilen bulgulara göre öğretmenlerin 

oldukça yeterli olduğu başka bir davranış yoktur. Öğretmenlerin “çok yeterli” olarak 

gözlemlendiği bir davranışa da rastlanmamıştır. Bunun yanı sıra öğretmenler “Disiplinlerarası 

bilgi ve becerilerini sentezleme” davranışında “yetersiz” olarak belirlenmiştir. “Kendi alanı 

ile ilgili bilgi ve ilkeleri iyi bilme” öğretmenler en yeterli olarak gözlemlenirken, bu bilgilerin 

diğer alanları ilişkilendirilmesi konusunda yeterli olmadıkları belirlenmiştir. Öğretmenler, 
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“Öğrencide özdenetim sağlama”, “Öğrencide içsel motivasyonu geliştirme”, “Öğrenme-

öğretme strateji, yöntem, teknik ve taktiklerini öğrenme-öğretme ortamında uygun, etkili ve 

doğru kullanma”, “Öz değerlendirme yapma (Kendi performansını değerlendirme)”, 

“Öğrencileri, öğrenme sürecinde etkin kılma”, “Verileri analiz ederek yorumlama, öğrenciye 

gelişimi ve öğrenmesi hakkında geri bildirim sağlama”, “Hatalarını kabul etme, hata 

yapanlara gerekli fırsatı verme”, “Değişik ölçme tekniklerini kullanarak öğrenci 

öğrenmelerini ölçme” ve “Sınıfta istenmeyen davranışlarla başa çıkma” davranışlarında 

yeterli değildir.  

 Dilmaç’ın 2009 yılında gerçekleştirdiği, “Görsel Sanatlar Öğretmenlerinin Sınıf 

Yönetimi Yaklaşımları ve Karşılaştıkları Sorunlar Üzerine Bir Araştırma (Erzurum İli 

Örneği), başlıklı çalışmasında elde ettiği sonuçlara göre öğretmenler otogratik sınıf yönetimi 

anlayışı yansıtan davranışlar sergiledikleri, derse girmeden önce ön hazırlık yapmadıkları, 

öğrencilerin fiziksel, duygusal, sosyal ve zihinsel gelişimlerini dikkate almadıkları, ders 

dışında öğrencilere yardım etmedikleri, ders işlerken beden dili, ses tonu, jest ve mimiklerini 

yeterince kullanmadıkları ve buna bağlı olarak ilgisiz sınıf yönetimi sergiledikleri sonucuna 

ulaşılmıştır.  

Gökçe (1999), ilköğretim öğretmenlerinin yeterliklerini on bir başlık altında 

incelemiştir. Bunlar; çocuk gelişimi konusundaki bilgilerine, sınıf içinde etkili iletişim 

kurabilmeye, öğretim yöntemlerine, okuma öğretimine, yazma öğretimine, matematik 

öğretimine, sınıf yönetimine, öğrenci başarısını değerlendirmeye, okul-aile işbirliğini 

sağlamaya, program geliştirme ve değerlendirmeye, mesleki ve kişisel özelliklere ilişkin 

yeterlikleri içeren başlıklar olarak sıralanmıştır. Araştırmada, sınıf öğretmenlerinde olması 

gereken yeterlikler sıralanmıştır. Sıralanan yeterlikler arasında bütün öğretmenlerde olması 

gereken yeterlikler yer almaktadır. Bunlar, öğretmenin gelişim psikolojisi konusundaki 

bilgilerine, sınıf içinde etkili iletişim kurabilmeye, öğretim yöntemlerine, sınıf yönetimine, 

öğrenci başarısını değerlendirmeye, okul-aile işbirliğini sağlamaya, program geliştirme ve 

değerlendirmeye ilişkin yeterliklerdir. 

 Nitelikli öğretmenlerin yetiştirilmesi öncelikli olarak öğretmen yetiştiren kurumların 

sorumluluğundadır. Öğretmen yetiştiren kurumlar topluma uyum sağlayacak, toplumu 

geliştirecek nitelikli insan gücü yetiştirecek öğretmenleri eğitilir. Bu nedenle öğretmen 

yetiştirmenin başarısı, öğretim üyelerinin niteliği ile doğrudan ilişkilidir (Türkoğlu, 1991, 

113-116). Eğitim fakültelerindeki öğrencilerin algılarına göre, öğretim elamanlarının sınıf 

yönetimi becerilerinin nasıl olduğunun belirlenmesi amacıyla yapılan bu araştırma ile öğretim 

elamanlarından beklenen etkili sınıf yönetimi düzeylerinin belirlenerek, öğretmen adaylarının 

beklentilerinin ortaya çıkarılmasına katkı sağlanacaktır. Bu görüş ve düşünceler doğrultusunda 

gerçekleştirilen bu araştırmada, görsel sanatlar öğretmeni yetiştiren kurumlardaki öğretim 
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elemanlarının, sınıf yönetimi becerilerinin düzeyleri, bu kurumlarda okuyan öğretmen adayı 

öğrencilerin görüşleri doğrultusunda belirlenmeye çalışılmıştır.  

 

II.YÖNTEM 

 Bu çalışma betimsel türde bir araştırmadır. 2003-2004 öğretim yılında Atatürk 

Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi’ndeki öğrencilerin görüşleri veri olarak 

toplanmış ve bu görüşler doğrultusunda, Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Bölümünde görev 

yapan öğretim elemanlarının sınıf yönetimi etkinliklerindeki beceri düzeyleri saptanmaya 

çalışılmıştır. 

 

 2.1. Araştırmanın Amacı  
 Bu araştırmada, Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümünde görev yapan 

öğretim elemanlarının “sınıf yönetimi etkinliklerindeki beceri düzeyleri”nin öğrenci algılarına 

göre belirlenmesi amaçlanmıştır.  

 2.2. Problem Cümlesi 

 Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü öğretim elemanlarının sınıf yönetimi 

etkinliklerindeki beceri düzeyleri, öğrenci algılarına göre nasıldır?  

 2.3. Alt Problem 

  Cinsiyet, bölüm, sınıf düzeyi ve mezun olunan lise türü değişkenlerine göre 

öğrencilerin öğretim elemanlarının sınıf yönetimi etkinliklerine ilişkin algıları arasında 

anlamlı bir fark var mıdır?   

  2.4. Evren ve Örneklem  

 Araştırmanın evrenini Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi’nde 

2009-2010 öğretim yılında öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. 180 öğrenci örneklem 

olarak alınmıştır. Araştırmaya katılıp anketi cevaplayan öğrencilerin toplamı 205 kişidir. Bu 

sayı araştırmanın evrenini oluşturan yaklaşık 300 öğrencinin % 54’ünü oluşturmaktadır. 

Cinsiyet dağılımına göre araştırmaya katılan erkek öğrenci sayısı 105, bayan öğrenci sayısı 

ise 75’tir. Öğrencilerin okudukları anabilim dalları Resim-iş ve Müzik Eğitimi alanları olarak 

gruplandırılmıştır. Araştırmaya Resim-iş Eğitimi alanından 103, Müzik Eğitimi alanlarından 

77 öğrenci katılmıştır. Sınıf düzeylerine göre 1.sınıflardan 37, 2.sınıflardan 49, 3.sınıflardan 

40 ve 4. sınıflardan 54 öğrenci araştırmaya dahil edilmiştir. Araştırmaya katılan öğrencilerin 

75 tanesi Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, 76 tanesi genel lise ve 29 tanesi meslek lisesi 

çıkışlıdır.  

 2.5. Veri toplama Aracı ve Geliştirilmesi  

 Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümünde görev yapan öğretim 

elemanlarının sınıf yönetimi etkinliklerinde hangi becerilere sahip olması gerektiğini 

belirlemek için öncelikle literatür taraması yapılmıştır. Özellikle Köseoğlu’nun (1994), 
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Beyhan’ın (1994) ve Şen’in (2002) konu ile ilgili araştırmalarından yararlanılmıştır. Daha 

sonra Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesinde Eğitim Bilimleri Öğretim 

Elemanlarının sınıf yönetimi konusundaki görüşlerine baş vurulmuştur. Daha sonra 30 

öğrenciden sınıf yönetimi etkinliklerinde bir öğretim elemanında bulunmasını düşündükleri en 

az 10 tane özelliği sıralamaları istenmiştir. Araştırma konusu ile ilgili literatür taraması ve 

yüzyüze görüşmelerden elde edilen veriler ışığında veri toplama aracı taslağı oluşturulmuştur. 

Oluşturulan veri toplama aracı taslağı alanla ilgili öğretim elemanlarının görüşlerine 

başvurularak yeniden düzenlenmiştir. Oluşturulan veri toplama aracı 40 öğrenciye 

uygulanarak geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılmıştır. Veri toplama aracı iki bölümden 

oluşmaktadır. Birinci bölümde bağımsız değişkenlerin yer aldığı kişisel bilgiler; ikinci 

bölümde ise öğrencilerin eğitim fakültelerinde görev yapan öğretim elemanlarının sınıf 

yönetimi etkinliklerindeki beceri düzeylerine ilişkin görüşlerini ölçen 26 maddelik “Eğitim 

Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümünde Görev Yapan Öğretim Elemanlarının Sınıf 

Yönetimi Etkinliklerindeki Beceri Düzeyleri Ölçeği” bulunmaktadır. Bu ölçek Likert tipi 5’li 

dereceleme şeklindedir. Ölçekte yer alan öğretim elemanlarının sınıf yönetimi 

etkinliklerindeki becerilerinin gözlenme düzeyleri; Hiçbiri (1), Çok Azı (2), Yarısı (3), 

Çoğunluğu (4) ve Tamamı (5) dereceleri ile belirlenmiştir. Veri toplama aracının Cronbach 

Alpha (α) güvenirlik kat sayısı .97 olarak hesaplanmıştır. 

 

 2.6. Verilerin Analizi ve Yorumlanması  

 Araştırmacı tarafından veri toplama aracı olarak hazırlanıp geliştirilen anketlerden 210 

tanesi Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesinde okuyan öğrencilere 

dağıtılmıştır. Bu anketlerden 205 tanesi geri toplanabilmiştir. Toplanan bu anketlerden 25 

tanesi çeşitli hataları nedeniyle iptal edilmiştir. Verilerin analizinde SPSS İstatistik 

programından yararlanılmıştır. Veriler aritmetik ortalama, t- testi ve varyans ( one-way) 

analizinden yararlanılarak yorumlanmıştır. Anlamlılık düzeyi .05 olarak alınmıştır. Aritmetik 

ortalamalar yorumlanırken; 1.00-1.80 arasında “hiçbiri”, 1.81-2.60 arasında “çok azı”, 2.61-

3.40 arasında “yarısı”, 3.41-4.20 arası “çoğunluğu” ve 4.21-5.00 arası “tamamı” şeklinde 

değer taşıdığı kabul edilmiştir. Düzeylerin yer aldığı bu aralıklar, seçeneklere verilen en 

düşük değer olan 1 ile en yüksek değer olan 5 arasındaki seri genişliğinin seçenek (düzey) 

sayısına bölünmesi ile elde edilmiştir.  
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III. BULGULAR VE YORUM 

 
Tablo 1. Öğretim Elemanlarının Sınıf Yönetimi Etkinliklerindeki Beceri Düzeylerine Yönelik Öğrenci 

Algılarının Aritmetik Ortalama, Standart Sapma ve Değerlendirme Dereceleri.  

 
Maddeler 

H
iç

bi
ri

 
(1

) 

Ç
ok

 
A

zı
 

(2
) 

Y
ar

ıs
ı 

(3
) 

Ç
oğ

un
lu

ğu
 (4

) 

Ta
m

am
ı 

(5
) 

 Ss 
  

 
 

f % f % f % f % f % 

1. Alan bilgisi ile 
ilgili temel 
kavramları bilir. 

 
- 

 
- 

 
6 

 
3.3 

 
45 

 
25.0 

 
99 

 
55.0 

 
30 

 
16.7 

 
4.12 

 
1.09 

2. Ders işlerken 
beden dili, ses tonu, 
jest ve 

mimiklerinizi 
yeterince kullanır. 

 
15 

 
8.4 

 
59 

 
32.7 

 
30 

 
16.6 

 
29 

 
16.1 

 
47 

 
26.2 

 
2.31 

 
1.03 

3. Derslerde 
anlaşılır bir dil 
kullanılır. 

 
- 

 
- 

 
11 

 
6.1. 

 
35 

 
19.5 

 
65 

 
36.1 

 
69 

 
38.3 

4.34 1.14 

Bütün öğrencilere eşit öğrenme fırsatları sunar  
4. Sınıf içinde 
demokratik bir 
eğitim ortamı 
sunarak öğrencileri 
karar alma sürecine 
katar. 

       
 

 
29 

 
16.2 

 
51 

 
28.3 

 
41 

 
22.7 

 
30 

 
16.6 

 
29 

 
16.2 

 
2.61 

 
1.21 

5. Dersin 
işlenişinde konuya 
uygun örneklerle 
içeriği destekler. 

 
12 

 
6.7 

 
36 

 
20.0 

 
63 

 
35.0 

 
44 

 
24.4 

 
25 

 
13.9 

 
3.03 

 
1.05 

6. Öğrencilerin 
kişilik, ilgi, tutum, 
yetenek vb. 
bakımından 
farklılığını kabul 
ederek bütün 
öğrencilere eşit 
davranır. 

 
19 

 
10.6 

 
24 

 
13.3 

 
47 

 
26.1 

 
68 

 
37.7 

 
22 

 
12.3 

 
4.01 

 
1.02 

7. Derste gerekli 
tekrarları yapar ve 
önemli hususları 
vurgular. 

 
21 

 
11.6 

 
24 

 
13.3 

 
67 

 
37.3 

 
43 

 
23.9 

 
25 

 
13.9 

 
2.97 

 
1.10 

8. Ders süresini 
verimli bir şekilde 

 
14 

 
7.7 

 
24 

 
13.3 

 
45 

 
25.0 

 
63 

 
35.1 

 
34 

 
18.9 

 
4.18 

 
1.33 
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kullanır. 
9. Sınıfta 
öğrencilere karşı 
samimi ve güven 
verici şekilde 
davranışlar 
sergiler. 

 
27 

 
15.0 

 
31 

 
17.2 

 
34 

 
18.9 

 
69 

 
38.4 

 
19 

 
10.5 

 
4.20 

 
1.21 

10. Ders sırasında 
güncel olaylar ile 
konuları destekler. 

 
34 

 
18.8 

 
45 

 
25.0 

 
38 

 
21.1 

 
34 

 
18.8 

 
30 

 
16.3 

 
2.73 

 
0.96 

11. Yeri geldikçe 
dönüt verir ve 
gerekli 
düzeltmeleri 
yapar. 

 
25 

 
13.9 

 
27 

 
15.0 

 
71 

 
39.4 

 
40 

 
22.2 

 
17 

 
9.5 

 
3.07 

 
1.25 

12. Değişik öğretim 
yöntem ve teknikleri 
kullanarak 

öğrencilerin derse 
aktif katılımını 
sağlar. 

 
38 

 
21.1 

 
48 

 
26.6 

 
38 

 
21.1 

 
32 

 
17.8 

 
24 

 
13.4 

 
3.13 

 
1.13 

13.Derste 
motivasyonu 
artırıcı davranışlar 
sergiler. 

 
25 

 
13.9 

 
31 

 
17.2 

 
68 

 
37.7 

 
35 

 
19.4 

 
21 

 
11.8 

 
3.21 

 
1.08 

14. Derste konuya 
uygun teknik ve 
yöntemleri 
kullanır. 

 
12 

 
6.7 

 
25 

 
13.9 

 
59 

 
32.8 

 
48 

 
26.6 

 
36 

 
20.0 

 
3.48 

 
1.09 

15. Öğrencilere 
sıcakkanlı ve 
arkadaşça 
davranarak değer 
verdiğini gösterir. 

 
27 

 
15.0 

 
55 

 
30.5 

 
38 

 
21.1 

 
32 

 
17.8 

 
28 

 
15.6 

 
2.79 

 
1.15 

16.Dersin 
başlangıcında 
konunun 
amaçlarını açıklar. 

 
22 

 
12.2 

 
24 

 
13.3 

 
67 

 
37.2 

 
44 

 
24.5 

 
23 

 
12.8 

 
3.59 

 
1.01 

17.Sınıf içi 
istenmeyen 
davranışları uygun 
yöntemlerle 
ortadan kaldırır. 

 
5 

 
2.7 

 
25 

 
13.9 

 
72 

 
40.0 

 
45 

 
25.0 

 
33 

 
18.4 

 
3.14 

 
1.15 

18.Konuları 
öğrencinin ilgisini 
çekebilecek 
şekilde verir. 

 
24 

 
13.3 

 
65 

 
36.1 

 
44 

 
24.4 

 
26 

 
14.4 

 
21 

 
11.8 

 
2.48 

 
.091 
 
 

19.Derste öğrenci 
katılımını 
destekler. 

 
13 

 
7.2 

 
33 

 
18.3 

 
67 

 
37.2 

 
43 

 
23.9 

 
24 

 
13.4 

 
3.06 

 
1.23 

20. Öğrencilerin 
sınıf içi 
etkinliklerdeki 

eksikliklerini 
gidermeleri için ders 
dışında da 

 
37 

 
20.5 

 
59 

 
32.8 

 
38 

 
21.1 

 
25 

 
13.9 

 
21 

 
11.7 

 
2.56 

 
0.95 
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onlara yardımcı olur. 
21. Derste öğrenciye 
yönelik uyarı ve 
eleştirilerinde yapıcı 
ve olumlu cümleler 
kullanır. 

 

 
15 

 
8.4 

 
33 

 
18.3 

 
42 

 
23.3 

 
58 

 
32.2 

 
32 

 
17.8 

 
3.15 

 
1.50 

 22. Ödül ve cezaya 
sıkça yer verir. 

 

 
30 

 
16.7 

 
44 

 
24.4 

 
31 

 
17.2 

 
42 

 
23.3 

 
33 

 
18.4 

 
2.98 

 
1.03 

23. Sınıf  içinde 
uyulması gereken 
kuralları öğrencilerle 
birlikte hazırlar. 

 

 
41 

 
22.8 

 
66 

 
36.7 

 
27 

 
15.0 

 
25 

 
13.9 

 
21 

 
11.6 

 
2.73 

 
1.01 

24. Kişilik ve 
davranış açısından 
öğrenciler için iyi 
bir modeldir. 

 

 
14 

 
7.8 

 
24 

 
13.3 

 
55 

 
30.5 

 
49 

 
27.2 

 
38 

 
21.2 

 
3.10 

 
1.06 

25. Başarı için 
uygun sınıf 
atmosferi oluşturur. 

 

 
23 

 
12.8 

 
31 

 
17.2 

 
66 

 
36.6 

 
38 

 
21.1 

 
22 

 
12.3 

 
3.11 

 
1.12 

26. Grup 
çalışmasına önem 
verir. 

 

 
7 

 
3.8 

 
22 

 
12.2 

 
50 

 
27.8 

 
67 

 
37.3 

 
34 

 
18.9 

 
3.95 

 
1.20 

              
 Tablo 1 incelendiğinde, “ders işlerken beden dili, ses tonu, jest ve mimiklerini yeterince 

kullanır” maddesi öğrenci algılarına göre en düşük ortalamaya sahiptir ( = 2.31). Bu maddenin yanı 

sıra düşük ortalamaya sahip diğer maddeler ise şunlardır:  

• Sınıf içinde demokratik bir eğitim ortamı sunarak öğrencileri karar alma sürecine katar.  

• Derste gerekli tekrarları yapar ve önemli hususları vurgular.  

• Ders sırasında güncel olaylar ile konuları destekler. 

• Öğrencilere sıcakkanlı ve arkadaşça davranarak değer verdiğini gösterir.  

• Konuları öğrencinin ilgisini çekebilecek şekilde verir.  

• Öğrencilerin sınıf içi etkinliklerdeki eksikliklerini gidermeleri için ders dışında da onlara 

yardımcı olur.  

• Ödül ve cezaya sıkça yer verir.  
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• Sınıf  içinde uyulması gereken kuralları öğrencilerle birlikte hazırlar. 

 Bu bulgulara dayanarak görsel sanatlar eğitimi bölümünde görev yapan öğretim elemanlarının 

sınıf yönetimi ile ilgili bir takım becerilerde istenilen düzeyde olmadıklarını söyleyebiliriz. Bu durum, 

öğretim elemanlarının yetiştirilmeleri sürecinde sınıf yönetimi konusunda yeterli bilgi ve becerilerle 

donatılamadıklarından kaynaklanıyor olabilir. Buna karşın anket maddeleri genel olarak 

incelendiğinde öğretim elemanlarının sınıf yönetimi açısından öğretmen niteliklerinin iyi sayılabilecek 

bir düzeyde olduğu ortaya çıkmaktadır. Elde edilen bulgular, Yeşilyurt ve Çankaya (2008 )’nın “sınıf 

yönetimi açısından öğretmen niteliklerinin belirlenmesi” başlıklı araştırma sonuçları ile örtüşmektedir. 

Beyhan (1994)’ın benzer konudaki bir araştırmasında ise öğrenciler öğretim elemanlarını sahip 

olmaları gereken nitelikler açısından “çok az yeterli” bulmuşlardır. 

 

Tablo 2. Cinsiyet Değişkenine Göre Frekanslar Aritmetik Ortalamalar Standart Sapmalar ve 

“t” Testi Sonuçları  
 

Cinsiyet 

 

n 

__ 

X 

 

 

ss 

 

t 

 

p 

Bayan 75 3.03 0.73 2.24 .067 

Erkek 105 3.01 0.72 

      *P> 0.05 Anlamsız 

  

Tablo 2 incelendiğinde, sınıf içi eğitim-öğretim etkinliklerini algılama ortalamasının cinsiyet 

değişkenine göre anlamlı bir fark oluşturmadığı görülmektedir (P>0.05). Bayan öğrencilerin 3,03 

erkek öğrencilerin ortalaması ise 3,01’dir. Tablodaki bulgulara dayanarak, bayan ve erkek 

öğrencilerin, öğretim elemanlarının sınıf içi eğitim-öğretim etkinliklerini algılamalarında benzerlikler 

vardır. 
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Tablo 3. Bölüm Değişkenine Göre Frekanslar Aritmetik Ortalamalar Standart Sapmalar ve 

“t”  Testi Sonuçları  

      * p>0.05 Anlamsız 

 

 Tablo 3 incelendiğinde, öğrencilerin okudukları anabilim dallarının (Resim-iş Eğitimi- Müzik 

Eğitimi) öğretim elemanlarının sınıf içi etkinlik düzeylerini algılamalarında anlamlı bir fark 

oluşturmadığı görülmektedir. Resim-iş eğitimi anabilim dalında eğitim gören öğrencilerin algı 

ortalaması 2.98, Müzik eğitimi anabilim dalında okuyan öğrencilerin algı ortalaması ise 2.87’dir. Bu 

bulgulara dayanarak, hem resim-iş eğitimi anabilim dallarında hem de müzik eğitimi anabilim 

dallarında eğitim gören öğrencilerin, öğretim elemanlarının “yarısı”nın sınıf içi eğitim-öğretim 

etkinliklerinde etkinliklerde yeterli oldukları görüşünde olduklarını söyleyebiliriz. 

 

Tablo 4. Sınıf Düzeyi Değişkenine Göre Frekanslar Aritmetik Ortalamalar Standart Sapmalar 

ve “F” Testi Sonuçları  
 

SINIFLAR 
 

N 
 

__ 

X 

 
Ss 

 
f 

 
p 

1. Sınıf 37 3.01 0.54  
 
25.68 

 
 
0.05* 

2. Sınıf 49 3.23 0.47 
3. Sınıf 40 3.48 0.67 
4. Sınıf 54 2.21 0.55 

Toplam 180 3.11 0.62 
*p< 0.05 Anlamlı 

 

 Tablo 4’deki bulgulara göre, öğrencilerin sınıf düzeyleri ile öğretim elemanlarının sınıf içi 

eğitim-öğretim etkinlikleri arasında 4. sınıfların aleyhine anlamlı bir fark bulunmuştur. Öğrencilerin 

sınıf düzeylerinin ortalamaları; 1.sınıf 3.01, 2.sınıf 3.23, 3.sınıf 3.48, 4.sınıf ise 2.21 ve bütün sınıfların 

genel ortalaması ise 3.11’dir. Bu duruma göre, 4.sınıfların diğer sınıflara oranla genel ortalamanın 

altında bir algılama ortalamasına sahip olduklarını söyleyebiliriz. Bu durum son sınıfların KPSS 

 
Bölüm 

 
n 

 

 

__ 

X 

 
Ss 

 
t 

 
p 

Resim 103 2.98 0.75 1.75 0.73* 

Müzik 77 2.87 0.74 
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sınavına hazırlanmanın ve mezun olacak olmalarının, faküldeki derslerindeki motivasyonlarını 

düşürmesinden kaynaklanıyor olabilir. 

 

Tablo 5. Güzel Sanatlar Eğitimi Öğrencilerinin Öğretim Elemanlarının Sınıf İçi Eğitim-

Öğretim Etkinliklerine Yönelik Algılarının Sınıf Düzeyi Değişkenine İlişkin Scheffe 

Testi Sonuçları  
Sınıflar Sınıflar Ortalama Farkı Ss Anlamlılık 

1 2.00 .04 .14 .93 

3.00 .56 (*) .12 .01 

4.00 -.12 .15 .81 

2 1.00 -.49 .09 .03 

3.00 .66(*) .19 .02 
4.00 .79(*) .09 .00 

3 1.00 -.04 .14 .87  

2.00 .61(*) .11 .02 

4.00 -.37 .07 .11 
4 1.00 .13 .15 .77 

2.00 .24 .06 .12 

3.00 .80(*) .07 .04 
*P<.05 Anlamlı 

 

 Tablo 5’deki Scheffe Testi sonuçlarından elde edilen bulgulara dayanarak, sınıflar arasında 3. 

sınıfların lehinde, P< .05 anlamlılık düzeyine göre, anlamlı bir fark olduğu görülmektedir. Bu sonucun 

nedenleri arasında, üçüncü sınıfa kadar gelen öğrencilerin 1. 2. sınıflara göre daha fazla  almış 

oldukları eğitim bilimleri dersleri ve dördüncü sınıflara göre daha düşük bir KPSS sınav kaygısı 

gösterilebilir.  
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Tablo 6. Güzel Sanatlar Eğitimi Öğrencilerinin Öğretim Elemanlarının Sınıf İçi Eğitim-

Öğretim Etkinliklerine Yönelik Algılarının Mezun Olunan Lise Türü Değişkenine Göre 

Frekanslar Aritmetik Ortalamalar Standart Sapmalar ve “F” Testi Sonuçları  
Lise Türü n __ 

X 

Ss f p 

Güzel Sanatlar 
Lisesi 

75 2.78 0.15  
 

.52 

 
 

.62 Düz Lise 76 2.44 0.06 
Meslek Lisesi 29 2.31 0.05 
Toplam 180 2.24 0.08 

 
  

 Tablo 6’da öğrencilerin mezun oldukları lise türünün öğretim elemanlarının sınıf içi eğitim-

öğretim etkinliklerini algılamalarında anlamlı bir fark oluşturmadığı anlaşılmaktadır. Mezun olunan 

lise türüne göre, öğrencilerin öğretim elemanlarının sınıf içi eğitim-öğretim etkinlilerini algılama 

ortalamaları; güzel sanatlar lisesi mezunları için 2.78, düz lise mezunu öğrenciler için 2.44 ve meslek 

lisesi mezunu öğrenciler için 2.31’dir. Bu bulgular ışığında mezun olunan lise türüne göre öğrenciler 

öğretim elemanlarının “yarısı”nın sınıf içi eğitim-öğretim etkinliklerinde yeterli olduğu görüşünde 

oldukları görülmektedir. Ancak, güzel sanatlar lisesi mezunu öğrencileri, düz lise ve meslek lisesi 

mezunlarına göre öğretim elemanlarını daha yeterli bulmuşlardır.  

 

IV. SONUÇ VE ÖNERİLER 
 Araştırma sonunda elde edilen bulgular ışığında görsel sanatlar eğitimi bölümündeki öğretim 

elemanlarının sınıf içi eğitim-öğretim etkinlikleri konusunda kısmen yeterli oldukları belirlenmiştir. 

Öğretmenlerin “Alanındaki temel kavram ve genellemeleri (ilkeleri) bilme” , “derslerde anlaşılır bir 

dil kullanma”, “öğrencilerin kişilik, ilgi, tutum, yetenek vb. bakımından farklılığını kabul ederek 

bütün öğrencilere eşit davranma”, “ders süresini verimli bir şekilde kullanma”, “sınıfta 

öğrencilere karşı samimi ve güven verici şekilde davranışlar sergilemede”, oldukça yeterli 

oldukları söylenebilir. 

 Öğrencilerin ankete verdikleri cevaplar incelendiğinde, görsel sanatlar eğitimi bölümündeki 

öğretim elemanlarının sınıf içi eğitim-öğretim etkinlikleri konusunda sınıf içi eğitim-öğretim 

etkinliklerini algılamada cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir fark oluşturmadığı görülmektedir 

(P>0.05). Benzer şekilde öğrencilerin okudukları anabilim dallarının (Resim-iş Eğitimi- Müzik 

Eğitimi) öğretim elemanlarının sınıf içi etkinlik düzeylerini algılamalarında anlamlı bir fark 

oluşturmadığı görülmektedir. Araştırma sonuçlarına göre, öğrencilerin mezun oldukları lise türünün de 

öğretim elemanlarının sınıf içi eğitim-öğretim etkinliklerini algılamalarında anlamlı bir fark 

oluşturmadığı anlaşılmaktadır. 

 Buna karşın öğrencilerin sınıf düzeylerine göre öğretim elemanlarının sınıf içi eğitim-öğretim 

etkinlikleri hakkındaki algıları incelendiğinde 4. sınıfların aleyhine anlamlı bir fark bulunmuştur. Bu 

farklılığa dayanarak, 4.sınıfların diğer sınıflara oranla genel ortalamanın altında bir algılama 
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ortalamasına sahip olduklarını söyleyebiliriz. Bu durum son sınıfların KPSS sınavına hazırlanmanın ve 

mezun olacak olmalarının, faküldeki derslerindeki motivasyonlarını düşürmesinden kaynaklanıyor 

olabilir. 

 Öğretim elemanlarının sınıf içi eğitim öğretim etkinliklerinde karşılaştıkları sorunları 

çözebilmek için araştırmacı tarafından şu önerilerde bulunulmuştur;  

1. Öğretim elemanlarının sınıf içi öğretmen davranışları ile ilgili teorik bilgileri uygulama ile 

birleştirme olanağına sahip olmalıdırlar.  

2. Öğretim elemanlarına sınıf içi öğretmen davranışları ile ilgili uygulamalı örneklerin yapıldığı 

programlar hazırlanmalıdır. 

3. Öğretim elemanlarının sınıf içi eğitim öğretim performansları hakkında her dönem sonu 

öğrencilere değerlendirmeler yaptırılıp bunlardan elde edilen dönütler dersin işlenişi sırasında 

karşılaşılan hataların azaltılmasında kullanılmalıdır.  
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ÖZET 

Müzik eğitiminin odağında bulunan Müziksel İşitme Okuma dersinin önemli bir bölümünü 

solfej çalışmaları oluşturmaktadır. Bir müzik yazısını müziğin harfleri olarak nitelendirebilecek 

notaların adı, yükseklik, süre (ritim), hız, gürlük ve ayrıntılarıyla seslendirmeye “müziksel okuma 

(solfej)” denilmektedir (Özgür, Aydoğan; 1999). Solfej eğitimi, çalgı ve ses eğitimine ön hazırlık 

olması ve müzikal düşünmeyi geliştirmesi açısından büyük önem taşımaktadır (Özaltunoğlu; 2003). 

Müzik öğretmenliği bölümlerinde, konservatuarlarda ve Güzel Sanatlar Anadolu Liselerinde, 

Müziksel İşitme Okuma derslerinde solfej eğitiminde kullanılan temel kitaplardan biri “Lavignac 

Solfege 1A” kitabıdır. Bu çalışma,  “Lavignac Solfege 1A” kitabında bulunan 195 solfej parçasında 

aralıkların kullanım durumlarını belirlemeyi amaçlamaktadır. Çalışma, müzik eğitiminde bilgisayar 

yardımıyla istatistiksel analizler yapılan ilk çalışmalardan biri olması bakımından önem taşımaktadır. 

Aynı zamanda, “Lavignac Solfege 1A” kitabında bulunan solfej parçalarında, aralıkların kullanım 

durumlarının belirlenmesi konusunda yapılan ilk çalışma olması açısından da önemlidir. Araştırma 

sonucunda, solfej parçalarındaki aralıkların kullanım durumları belirlenerek örneklerle açıklanmıştır.  

Anahtar kelimeler: Lavignac Solfege 1A, Solfej, Aralıkların kullanımı, İstatistiksel analiz. 

 

ABSTRACT 

Solfege studies are the main part of Music Theory and Solfege lessons which are in the center 

of music education. Reading the notes, which can be descried the letters of a musical composition, 

with their names, in a ritm, speed, and by using other details is defined “musical reading or “solfege”. 
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(Özgür, Aydoğan; 1999). Solfege education has a great importance because it develps musical thinkng 

and it’s accepted a preparation phase for instrument and voice education. (Özaltunoğlu; 2003). 

“Lavignac Solfege 1A” is one of the main books which is used in Music Theory and Solfege lessons in 

Music Teaching branches of the universities, Art Schools and Anatolian Artschools. This study tries to 

find out the usage of the intervals in 195 solfege compositions which take place in “Lavignac Solfege 

1A” book. This study has an importance because it’s one of the pimary studies in music training which 

statistical analysis is implemented by the help of computer technology. At the same time, it’s 

important for being the first study which is done about defining the usage of the intervals of 195 

solfege compositions which take place in “Lavignac Solfege 1A” book.  As the result of this study, the 

usage of the intervals are defined and explained in the examples.  

Key Words: Lavignac Solfege 1A, Solfege, Musical İntervals, Statistical Analysis. 

 

1.GİRİŞ 

Müzik eğitiminin odağında bulunan Müziksel İşitme Okuma dersinin önemli bir bölümünü 

solfej çalışmaları oluşturmaktadır. “Notalar” müziğin alfabesi, “müzik teorisi” ve “solfej” de müziğin 

dil bilgisi olarak düşünülürse, “müzik teorisi ve solfej” eğitiminin müzik eğitimi içinde ne kadar 

önemli bir yeri olduğu daha iyi anlaşılabilmektedir.  

Bir müzik yazısını müziğin harfleri olarak nitelendirebilecek notaların adı, yükseklik, süre 

(ritim), hız, gürlük ve ayrıntılarıyla seslendirmeye “müziksel okuma (solfej)” denilmektedir (Özgür, 

Aydoğan; 1999, 4). Solfej eğitimi, çalgı ve ses eğitimine ön hazırlık olması ve müzikal düşünmeyi 

geliştirmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Müzik öğretmeni yetiştiren kurumlarda uygulanan 

solfej eğitimi, hem müzik öğretmeni yetiştirmede hem de yetiştirilen müzik öğretmenlerinin görev 

alacakları ilk ve ortaöğretim düzeyindeki okullarda müzik eğitimi vermede hayati öneme sahiptir. 

Çünkü solfej eğitimi çalışmaları, müziği doğru anlamanın anahtarıdır. (Özaltunoğlu; 2003, 11). 

Solfej okuma sırasında notaların adları ve sürelerinin yanında, susların adları ve süreleri, ölçü 

anahtarları, gürlük terimleri, hız terimleri, tekrar işaretleri, uzatma noktası ve bağı, süsleme işaretleri, 

ezgi ve ritm kalıpları ve aralıklar gibi farklı bir çok müzik ögesinin de aynı anda görülmesi, 

öğrenilmesi ve uygulanması da mümkün olabilmektedir. Solfej eğitimi aynı zamanda ritim duygusu, 

müziksel bellek, tonalite ve form bilgisi bilgilerinin gelişiminde de yardımcı olmaktadır. Solfej 

eğitimi, diğer müzik derslerindeki başarı düzeylerinin artmasını da desteklemektedir.  

Müzik öğretmenliği bölümlerinde, konservatuarlarda ve Güzel Sanatlar Anadolu Liselerinde, 

Müziksel İşitme Okuma derslerinde solfej eğitiminde kullanılan temel kitaplardan biri “Lavignac 

Solfege 1A” kitabıdır. “Lavignac Solfege 1A” kitabı, öğretim ilkesi açısından öncelikli olarak; 
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öğrenciye, basitten karmaşığa olmak üzere, temel nota ve değerlerini öğretmeyi amaçlamıştır (İlkay; 

2004, 59).  

 Bu çalışmanın amacı,  “Lavignac Solfege 1A” kitabında bulunan 195 solfej parçasında 

aralıkların kullanım durumlarını belirlemektir. Çalışma, müzik eğitiminde bilgisayar yardımıyla 

istatistiksel analizler yapılan ilk çalışmalardan biri olması bakımından önem taşımaktadır. Aynı 

zamanda, “Lavignac Solfege 1A” kitabında bulunan solfej parçalarında, aralıkların kullanım 

durumlarının belirlenmesi konusunda yapılan ilk çalışma olması açısından da önemlidir. 

2. YÖNTEM 

2.1. Araştırma Modeli 

Bu araştırmada “genel tarama modeli” kullanılmıştır. Tarama modellerinde önemli olan, 

varolanı değiştirmeye kalkmadan gözleyebilmektir. Mevcut durumlar ve şartlar aynen ortaya konmaya 

çalışılır. Genel tarama modelleri, çok sayıda elemandan oluşan bir evrende, evren hakkında genel bir 

yargıya varmak amacı ile, evrenin tümü ya da ondan alınacak bir grup, örnek ya da örneklem üzerinde 

yapılan tarama düzenlemeleridir. (İslamoğlu, 2003, 77; Kaptan, 1998, 59; Karasar, 2005, 77, 79, 81, 

82; Karasar, 2005, 34).  

2.2. Verilerin Toplanması ve Çözümlenmesi 

Çalışmanın örneklemini oluşturan, “Lavignac Solfege 1A kitabı”nda bulunan 195 solfej 

parçası, aralıkların kullanım durumlarının belirlenebilmesi amacıyla bilgisayar ortamında notaya 

alınmış; notalar sayısal verilere çevrilmiştir. Yapılan çalışmada 23.293   notadan oluşan büyük bir veri 

tabanı elde edilmiştir. Daha sonra bu veri tabanları üzerinde Prof. Dr. M. Cihat CAN tarafından 

hazırlanan “Alpharabius5” yazılımı kullanılarak istatistiksel analizler yapılmıştır.  

3. BULGULAR VE YORUM 

Çalışmanın analiz aşamasında Lavignac Solfege 1A kitabı”nda bulunan 195 solfej parçası, 

özellikle solfej eğitiminde önemli bir konu olan aralıkların kullanılma durumları, pest ve tiz bölgeye 

doğru gidiş durumları açılarında incelenerek, kullanım sıklıkları belirlenmiştir. Solfej parçalarında 

kullanılan aralıklar aşağıdaki grafikte görülmektedir. Sıfır noktası, aynı sesin tekrarlanması anlamına 
                                                      
5 Alpharabius, SQL, AWK ve Csound teknolojilerine dayalı bir müzikal analiz uygulamasıdır.  M. Cihat Can tarafından C++ dilinde yazılmış 

olan Alpharabius'la güvenilir, hızlı ve kolay bir biçimde analiz kodları yazılabilir. SQL sayesinde büyük veri tabanlarında kısa sürede 

ayrıntılı aramalar gerçekleştirilebilir. AWK'ın yalınlığı ve sadeliği kodlamaya büyük kolaylık getirir. Sesle ilgili işlemleri ise bir 

sentezleme klasiği olan CSound üstlenmiştir. Alpharabius  MusicXML dosyalarını toplu olarak açıp kısa sürede büyük veri tabanları 

hazırlayabilir (Can, 2005). 

 Alpharabius yazılımı, bir çok doktora ve yüksek lisans tezinde, bildiri ve makalelerde kullanılmıştır/kullanılmaktadır. Örneğin; 

“Nihavent Ezgilerin İstatistiksel Metodlara Dayalı Olarak Kemana Uygunluğunun Belirlenmesi” (Erol, 2007), “Türk ve Batı Çocuk 

Şarkılarının Karşılaştırmalı Analizi” (Göher, 2006), “Zeybeklerin SQL Sorgulama Dili İle Analizi” (Müezzinoğlu, 2004). 
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gelen unison aralığını, sıfır noktasının sağında kalan kısım tiz bölgeye doğru kullanılan aralıkları, 

solunda kalan kısım ise pest bölgeye doğru kullanılan aralıkları göstermektedir.   

Grafik 1. Solfej Parçalarında Kullanılan Aralıklar 

 

 

Grafikte görüldüğü gibi, solfej parçalarında en sık kullanılan aralık pest yöne doğru kullanılan 

B2’li aralığıdır. 195 solfej parçasında bu aralık 4169 kez kullanılmıştır. Pest yöne doğru kullanılan 

B2’li aralığını, tiz yöne doğru kullanılan B2’li aralığı izlemektedir. Bu aralık ise, 2453 kez 

kullanılmıştır. Daha sonra sırası ile pest yöne doğru K2’li, tiz yöne doğru K2’li, pest yöne doğru 

K3’lü, ünison, tiz yöne doğru K3’lü aralığı kullanılmaktadır. Tüm aralıklar içinde ünison, 2’li ve 3’lü 

aralıklar büyük çoğunluğu oluşturmaktadır. Bu aralıklar dışında göze çarpan diğer aralıklar, pest ve tiz 

bölgeye doğru B3, T4, T5, K6, B6 ve oktav (8) aralıklarıdır. 7’liler ve oktavdan geniş olan aralıkların 

oldukça az kullanılması dikkat çekicidir.  

Analizden elde edilen sonuçlara göre, dar aralıklar geniş aralıklara göre daha fazla 

kullanılmıştır. Solfej parçalarında, ezgi içinde geniş aralıklardan çok, yakın hareketlerin yapılması, 

ezgilerin ses alanlarının orta bölgelerinin daha fazla kullanılması sonucunu ortaya çıkarmaktadır (Erol, 
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2007, 4). Aralıklarla ilgili farklı veri tabanları üzerinde yapılan benzer çalışmalarda6 da dar aralıkların 

geniş aralıklara göre daha fazla kullanılması sonuçlarına rastlanmaktadır.   

 Aşağıda dar ve geniş aralıklar kullanılan solfej parçalarına birer örnek verilmiştir. Şekil 1’de 

notalar arasında atlamaların çok fazla olduğu, genellikle geniş aralıkların kullanıldığı 81 numaralı 

solfej parçasından bir dizek görülmektedir.  

Şekil 1. Geniş Aralıklar Kullanılan Bir Solfej Parçası 

 

 Şekil 2’de ise, seslerin birbirine yakın olduğu, atlamaların az ve aralıkların dar olduğu 57 

numaralı solfej parçasından bir dizek örnek olarak verilmiştir.  

Şekil 2. Dar Aralıklar Kullanılan Bir Solfej Parçası 

 

Ses alanında aşırı pest veya tiz bölgelere doğru gidildikçe ve geniş aralıklar kullanıldıkça bazı 

sorunlar ortaya çıkar. Enstrümanların çoğunda birbirine yakın seslerden oluşan ezgileri çalmak, büyük 

atlamalardan oluşan bir ezgiyi çalmaktan daha kolaydır. Geniş aralıklar kullanılan bir ezgide ses 

genişliği artar ve daha uç bölgelerdeki notalar kullanılır. Uçlardaki perdeler kolay çalınabilse bile bu 

perdelerin algılanmasındaki kesinlik, azalma eğilimi gösterir (Hippel, 2000: 316). Sebep her ne olursa 

olsun melodilerde, ses alanında uç bölgelerin daha seyrek, dar aralıkların daha sık kullanılma eğilimi 

görülür (von Hippel 2000: 317). Notalar çoğunlukla dar aralıkların daha fazla kullanılmasıyla normal 

dağılım göstererek ses alanının merkezinde kümelenir. Aşağıda normal dağılım gösteren örnek bir 

ezgi grafiği görülmektedir.  

  

                                                      
6 “İlköğretim Müzik Ders Kitaplarındaki Şarkıların Ses Alanı Açısından İlköğretim Öğrencilerine Uygunluğunun Belirlenmesi” (Düzbastılar 

Erol, 2009), “Nihavent Ezgilerin İstatistiksel Metodlara Dayalı Olarak Kemana Uygunluğunun Belirlenmesi” (Erol, 2007), “Türk ve Batı 

Çocuk Şarkılarının Karşılaştırmalı Analizi” (Göher, 2006) bu çalışmalara örnek olarak verilebilir. 
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Grafik 2. Normal Dağılım Gösteren Bir Ezgi 

 

Grafikte, ezginin ses alanına bakıldığında orta bölgedeki notaların kullanım sıklığı fazla 

olduğu görülmektedir. Uç bölgelere gidildikçe kullanım sıklığı azalmaktadır (Erol, 2007, 5). 

Tablo 1. Solfej Parçalarında Pest ve Tiz Bölgeye Doğru Bir Oktav İçerisinde Kullanılan 

Aralıklar 

 

Sıra No Aralıklar KS % 

1 -B2 22,08 

2 B2 12,99 

3 -K2 12,86 

4 K2 10,40 

5 -K3 7,43 

6 0 7,36 

7 K3 5,36 

8 T4 4,41 

9 -B3 3,60 

10 B3 3,20 

11 -T4 2,49 
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12 -T5 1,68 

13 T5 1,47 

14 B6 0,99 

15 oktav 0,70 

16 K6 0,63 

17 -K6 0,60 

18 -B6 0,49 

19 -oktav 0,31 

20 -K7 0,23 

21 -A4/E5 0,22 

22 K7 0,20 

23 A4/E5 0,12 

24 B7 0,04 

25 -B7 0,03 

Toplam  99,89 

 

“Lavignac Solfege 1A kitabı”nda bulunan 195 solfej parçasında bir oktav içinde kullanılan 

aralıklar ve kullanım sıklığı yüzdeleri Tablo 1’de görülmektedir. Bir oktav içinde kullanılan aralıklar, 

solfej parçalarında kullanılan tüm aralıkların %99.89’unu oluşturmaktadır. %0.11’lik kısmı bir 

oktavdan K2, B2 ve K3’lü büyük olan aralıklar oluşturmaktadır. Bu aralıklar aynı zamanda, solfej 

parçalarında en az sayıda ve en geniş olarak kullanılan aralıklardır.  

Tabloda, pest yöne doğru olan aralık kullanımları (-) olarak gösterilmektedir. Örneğin B2’li 

aralığı tize doğru bir gidişi gösterirken -B2’li aralığı pest bölgeye doğru bir gidişi göstermektedir. En 

sık kullanılan –B2’li aralığının kullanım oranı %22.08’dir. En az kullanılan –B7’li aralığının kullanım 

oranı ise 0.03’tür. Solfej parçalarında tiz ve pest yönde kullanılan B2’li aralığının toplam kullanım 

oranı %35.07’dir. K2’lilerin toplam kullanım oranı ise %23.26’dır. K3’lülerin toplam kullanım oranı 

%12.79, ünison aralığının %7.36, T4’lülerin %6.9, B3’lülerin %6.8, T5’lilerin 3.15, B6’lıların 1.48, 
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K6’lıların % 1.23, oktav aralığının 1.01, K7’linin %0.43, A4/E5’linin 0.34 ve son olarak B7’linin 

0.07’dir.  

Tabloda dikkat çeken bir başka konu da aralıkların çoğunda, aynı aralığın pest yöne doğru 

kullanımının tiz yöne doğru kullanımından daha fazla oluşudur. Örneğin, pest yöne doğru olan -B2’li 

aralığı, tiz yöne doğru olan B2’li aralığından daha fazla kullanılmıştır. Aynı şekilde yine pest yöne 

doğru olan -K2, -K3, -B3’lü gibi aralıkların tiz yöne doğru olan K2, K3 ve B3’lü aralıklarından daha 

fazla kullanıldığı görülmektedir.  

Bir oktav içindeki, ünison aralığı ve bir oktavdan büyük aralıklar dışında kalan, aralıkların 

geneline bakıldığında pest yöne giden aralıkların kullanım oranının %51.8, tiz yöne giden aralıkların 

kullanım oranının ise %40.39  olduğu görülmektedir.   

4.SONUÇ VE ÖNERİLER 

 4.1. Sonuçlar 

“Lavignac Solfege 1A kitabı”nda bulunan 195 solfej parçası üzerinde yapılan istatistiksel analiz 

sonuçlarına göre, solfej parçalarında en sık kullanılan aralık %22,08 kullanım oranıyla pest yöne 

doğru kullanılan B2’li aralığıdır. Bu aralığı, B2, -K2, K2 aralıkları takip etmektedir. Bir oktav içinde 

en az kullanılan aralık –B7’li aralığıdır ve kullanım oranı %0.03’tür. 

Solfej parçalarında 2’li ve 3’lü aralıkların diğer aralıklara göre çok daha fazla kullanıldığı 

görülmektedir. 195 parçada sadece 2’li ve 3’lü aralıkların kullanım oranı %77.92’dir.  

Kullanım sıklığı açısından bakıldığında dar aralıkların geniş aralıklara göre daha fazla 

kullanılması dikkat çekicidir. Aralıkların genişliği arttıkça kullanım sıklıkları azalmaktadır.  

Genişlik olarak bir oktavı aşan aralıklar çok az sayıda kullanılmıştır. Bu aralıkların kullanım oranı 

%0.11’lik bir kısmı oluşturmaktadır.  

-B2 ve B2’li aralıklarında olduğu gibi aralıkların çoğunda, aynı aralığın pest yöne doğru 

kullanımının tiz yöne doğru kullanımından daha fazla olduğu görülmektedir. Aynı şekilde genel olarak 

pest yöne doğru kullanılan aralıklar tiz yöne doğru kullanılan aralıklardan daha fazladır.  

4.2. Öneriler 

 “Lavignac Solfege 1A kitabı”nda bulunan 195 solfej parçasında kullanılan aralıkların 

belirlenmesinin, belirlenmesinin, eğitimci, araştırmacı, besteci, öğretmen ve öğrencilere yeni bakış 

açısı kazandıracağı ve önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir. 
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Eğitimciler, öğrencilere verecekleri solfej parçalarının seçiminde, yapılan çalışmada yoğun 

kullanıldığı tespit edilen aralıkların bulunmasına ağırlık verebilirler. Bu durum, yeni solfej 

parçalarının öğrenilebilirliğini artırıcı bir unsur olarak değerlendirilebilir.  

Bilgisayar teknolojisi yardımıyla yapılacak bu gibi çalışmaların desteklenerek çoğaltılması 

gerektiği düşünülmektedir. 

Bilgisayar teknolojisi kullanımının yaygınlaşmasıyla daha önce cesaret edilemeyen çalışmalar 

daha kısa zamanda, daha doğru sonuçlar elde edilerek yapılabilir. 
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EĞİTİMİNDE BİLGİSAYAR KULLANIMINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ 

OPINIONS OF FINE ART STUDENTS ABOUT COMPUTER USE FOR 

ART EDUCATION 
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Gazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Uygulamalı Sanatlar Eğitimi Bölümü ANKARA 

aypekarslan@hotmail.com 

 

ÖZET 

Teknolojik gelişmeler insanoğlunun yaşama biçimini, dünya görüşünü ve iletişim durumlarını 

etkilemekte ve değiştirmektedir. Bilgisayarlar ve buna bağlı teknolojilerin gelişip yaygınlaşması, 

hemen her şeyi olduğu gibi sanatı ve sanat eğitimini de etkilemektedir. Bu yüzden özellikle sanat 

eğitiminin yeni hedefleri, yeni programları ve yeni uygulamaları ile çağın yaratıcı ve üretici sanatçısını 

yada teknolojik donanımlı sanat eğitimcisini yetiştirmek, çağımız koşulları için bir gereksinim halini 

almıştır. 

Bugüne dek yapılan araştırmalar, eğitimde bilgisayar kullanımının öğrenciyi öğrenme 

faaliyetinde etkin kıldığını, öğrencinin hızlı ve sistemli dönüt sağlayabildiğini, her öğrencinin kendi 

öğrenme düzeyi ve hızına göre ilerlemesine olanak sağladığını göstermektedir.  

Dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de sanat eğitimi alanında yeni teknolojileri kullanmak, 

öğrenme ortamının geleneksel yönteme göre daha verimli, etkili, hızlı ve kalıcı olmasına olana 

vermektedir. 

Sanatın öğretilmesinde eğitimcilere, sanat eğitimi alan kişilere ve topluma göre değişen farklı 

uygulamalar görmek mümkündür. Sanat eğitiminin nasıl öğretilmesi gerektiği konusunda kesin 

sınırları çizilmiş programlar, görüşler ya da yazılı kaynaklar yoktur. Bugün görsel yada işitsel anlamda 

özellikle bilgisayar teknolojisi sanat eğitimine yeni bir boyut kazandırmaktadır. 

Bu bağlamda üniversitelerin sanat eğitimi veren fakültelerinde bilgisayar kullanımı, eğitime 

katkısı ve bu eğitimi alan öğrencilerin derslerinde teknoloji kullanımına yönelik görüşlerinin 

belirlenmesi araştırmanın amacını oluşturmaktadır.  

mailto:aypekarslan@hotmail.com
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Bu amaca ulaşabilmek için araştırmanın evrenini oluşturan Ankara Gazi Üniversitesi Güzel 

Sanatlar Fakültesinde sanat eğitimi görmekte olan 30 öğrenciye bilgisayar kullanımı konusundaki 

görüşlerini belirlemek amacı ile tutum ölçeği uygulanmıştır. Anket sonucunda elde edilen veriler 

istatistik programı aracılığı ile analiz edilmiştir. Tutum ölçeği soruları önce uzman görüşüne 

sunularak, yapı geçerliliğinin sağlanabilmesi için faktör analizi yapılmıştır.  

Sonuç olarak; Gazi Ün. Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinden 30 kişiye uygulanan ve bu 

öğrencilerin sanat eğitiminde bilgisayar kullanımına yönelik tutumlarını ölçmek amacı ile hazırlanan 

veri toplama aracının (tutum ölçeği), bir faktör altında toplandığı ve bu amacı gerçekleştirdiği ölçeğin 

Cronbach Alfa Güvenilirlik Katsayısının 93. çıkmasından da anlaşılmaktadır. Anketin uygulandığı 

öğrencilerin bilgisayar kullanımına yönelik belirlenen tutumları sanat eğitimi alanında bilgisayarın 

yerini, olanaklarını, güçlü ve zayıf yönlerini ortaya koymakta ve bu konuda yapılması gerekenleri, 

onların beklentilerini göstermektedir.  

Anahtar Kelimeler: Güzel Sanatlar Eğitimi, Teknoloji, Bilgisayar. 

ABSTRACT 

Technological developments affect and change life style, world perspective and 

communication conditions of humans. Development and popularization of computers and related 

technologies affect also the art and the art education like almost every other thing. Thus, it has become 

a necessity for the conditions of our age to train creative and productive artistes or technologically 

well-equipped modern art educators particularly with new objectives, new programmes and new 

applications of art education.   

Researches done until today show that the computer use in education make students more 

active during education activities, that students can provide fast and systematic feedbacks, and that 

each student can progress according to its own learning level and speed.   

The use of new technologies in our country like in other world countries within the domain of 

art education provide that the learning environment is more productive, more effective, faster and 

more durable in comparison to the traditional methods.  

 It is possible to see different applications of art education depending on educators, persons 

receiving art education and societies. There aren’t any programmes, opinions or written sources with 

definite limits about the methods of art education. Today, especially computer technology adds new 

dimensions to art education in auditory or visual terms.  

In this context, the objectives of this research are the use of computer in arts faculties of 

universities for educational purposes and the determination of students taking this kind of education 

about the use of technology in their classes.   
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In order to attain these objectives, an attitude scale about computer use was applied to 30 

students studying in the Fine Arts Faculty of the University of Gazi of Ankara which is selected as the 

population of the research. Data obtained by this survey were analyzed by a statistical programme. A 

factor analysis was applied in order to provide structure validity by presenting the questions of the 

attitude scale to experts.   

In conclusion, given that the Reliability Coefficient of the scale according to the Cronbach's α 

is 93, it can be understood that the data collection tool (attitude scale) applied to 30 students of the 

Fine Arts Faculty of the University of Gazi and prepared in order to measure the attitude of these 

students about the use of computer for art education is gathered under one factor and that it attain the 

objectives. Attitudes of students to whom the survey is applied about the use of computer show the 

place, possibilities, strong and weak points of the computer in art education and also what is to be 

done on this subject as well as the expectations of students.  

Keyword: Art Education, Technology, Computer. 

GİRİŞ 

Güzel sanatlar eğitimi, sanatın yaşamdaki yerini ve önemini kavratacak biçimde düzenlenmiş 

belli programlar aracılığı ile çeşitli dallarında beceri de kazandırabilecek uygulama çalışmaları ve 

sanatsal yaratma olgusunu tanıtmaya yönelik bir eğitim sürecidir (San, 1987). Türkdoğan (1984) ise 

sanat eğitimini, bireyin duygu, düşünce ve izlenimlerini anlatmada yeteneklerini ve yaratıcılık gücünü 

estetik bir düzeye ulaştırabilmek amacı ile yapılan eğitim çabası olarak tanımlamaktadır. 

Çağın koşulları doğrultusunda sürekli mekanikleşen günümüz insanının, genel eğitimi bir 

bütünlük içinde düşünülürse sanat eğitimini, genel eğitimin bir parçası olarak kabul etmek gerekir. 

Ancak, sanatın bir özgünlük ve bireysel yaratıcılık olgusu olduğu dikkate alınırsa, sanat eğitiminin 

kendine özgü çok özel ilke ve yasalarının olduğu da açıktır. Bu nedenle, sanat eğitiminin eğitim 

dizgesi içerisindeki yerinin çok iyi belirlenmesi gerekir. Yaygın biçimde sanıldığı gibi sanat eğitimi, 

yalnızca yetenekliler için bir lüks değil, herkes için gerekli olan bir kişilik eğitimidir. 

Yirminci yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkan yeni teknolojiler, tüm dünyadaki sosyal ve 

ekonomik koşulları değiştirebilecek güce ulaşmıştır. Günlük yaşantımızın birçok bölümünde, bu 

teknolojiler ile farkında olarak ya da olmayarak içice yaşamaktayız. Son yıllarda ülkemizde yoğun ilgi 

toplayan teknolojik ürünlerden bir tanesi de bilgisayarlardır. Bilgisayar sözcüğü, günlük yaşantımızda 

sık sık duyduğumuz ve kullandığımız bir sözcük durumuna gelmiştir. Toplumların bütün ticari, sanayi 

ve eğitim faaliyetlerinde yer alarak, kullanıldıkları her alanda verimliliği arttırmış ve insan yaşamı 

içerisinde önemli bir yere sahip olmuştur. Birçok insan için yabancı bir kavram olmaktan çıkmıştır. 
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Bilgisayar denildiğinde, “bilgileri girdi (input) kabul edip bellekte yüklü programa göre işleyen ve 

sonucu çıktı (output) olarak kullanıcıya iletebilen elektronik makine” akla gelmektedir (Ağaoğlu 

1989). 

Günümüzde hızla gelişen teknoloji ve bunun getirisi olan bilginin üretimi ve transferi, 

yaşadığımız çağın en belirgin özelliği olmuş ve bu nedenle de yaşadığımız çağ “bilgi çağı” adını 

almıştır. Bilginin üretimi ve transferi teknolojisindeki gelişmelerin hızla artması ve yaygınlaşması, 

tüm toplumsal yapıyı etkilediği gibi eğitim alanını da baştan sona etkilemektedir. Bu teknolojinin 

merkezinde ise bilgisayarlar yer almaktadır (Tepecik, Tuna, 2003). 

Bu ortamda mekanizasyona dayanan beceriler yerini bilgi teknolojisine dayalı becerilere 

bırakmıştır. “Bugün insanın, bilgi ve toplumla olan ilişkilerinin değişmesi onun niteliklerini de 

değiştirmiştir. Bilgi patlaması olgusu, bilginin insan ve toplum yaşamındaki işlevini ve üretilme, 

kazanılma yöntemlerini değiştirmiştir” (Alkan 1977). 

Günümüzde toplumlar bilgi toplumu olma yönünde hızla değişmektedir. Toplumların bu 

değişimi, teknolojiyi ve iletişim alanındaki gelişmeleri de beraberinde getirmektedir. Birey ortama etkin 

katıldığı zaman ve yaşantılar yoluyla öğrenir; uyarıcı zenginliği öğrenciyi motive eder ve öğrenmeye 

katkı verir. Bizim uyarıcılarımızda teknoloji ve ortamdaki materyallerdir. Göze ve kulağa hitap eden 

teknolojiye gereksinim bulunmaktadır. Teknolojinin ve bilgisayar tabanlı eğitim sistemlerinin hızla 

gelişimi gerek üniversitelerde gerekse ilköğretim ve ortaöğretimi kapsayan eğitim kurumlarında 

uygulanabilecek yepyeni öğretim tekniklerinin oluşturulabilmesine olanak sağlamıştır. “Bilgisayar 

Destekli Eğitim” de teknolojinin yeni ve etkin olarak kullanılabildiği bir öğretim tekniği olarak ortaya 

çıkmaktadır. 

Bilgisayar destekli eğitim, kendi kendine öğrenmeyi sağlayan ve programlı öğretim 

yönteminin ilkelerini esas alan bir süreçtir. Programlı öğretim oldukça eski bir yöntemdir. Davranışçı 

öğrenme ekolünün okul eğitiminde etkili olan öğretme yaklaşımlarından biridir. Skinner’e göre sınıf 

öğretimi birçok sorunu bünyesinde taşır. Sınıf öğretiminde genellikle uyarıcı durumları aynı anda 

bütün öğrencilere sunulur (Aşkar, Erden 1986). Oysaki sınıftaki öğrencilerin öğrenme hızları 

birbirinden farklıdır. Programlı öğretim bireyselleştirilmiş bir öğrenme ve öğretme yöntemidir. 

Programlı öğretimde öğretilecek konu en küçük birimlerine ayrılarak aktarılır ve ardından bunlara 

ilişkin sorularla sınama yapılır.  

Çağımızda bilim ve teknolojideki hızlı gelişmeler ekonomik sistemi olduğu kadar eğitimsel ve 

sosyal sistemleri de etkilemektedir. Günümüzde bilgi, gelişmiş toplumlarda ekonomik gelişmelerin 

anahtarı haline gelmiştir. Teknoloji ise eğitim sürecinin geliştirilmesinde önemli rol oynamaktadır. 

Bilgi teknolojisinin hızla gelişmesi, bilgi toplumlarının ortaya çıkmasına neden olmuş, toplumların 
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yeni teknolojik gelişmeleri izlemeleri ve kendilerine uyarlamaları zorunlu hale gelmiştir. Bilginin ve 

öğrenci sayısının hızla artması bir takım sorunları da beraberinde getirmiş, eğitim sürecinin ve 

niteliğinin gelişmesinde önemli rol oynayan yeni teknolojilerin eğitim kurumlarına girmesi zorunlu 

hale gelmiştir. Söz konusu yeni teknolojik sistemlerden birisi de en etkili iletişim ve bireysel öğretim 

aracı olarak nitelendirilen bilgisayarlardır. 

Bilgisayar destekli eğitimin öğrenci açısından olumlu yönlerinden bazıları şunlardır; Bireysel 

çalışmada verimlilik, kolay, hızlı, derin öğrenme sağlar, yaratıcılığın ortaya çıkmasını sağlar. sosyal 

iletişimde bulunma yeteneğini geliştirir, her öğrencinin kendi hızlarında ve düzeylerinde ilerleme 

olasılığı verir, daha çok bilgiye ulaşma imkanı olur, zamandan tasarruf etme imkanı, öğretimi, kişisel 

ve bireysel ihtiyaçlarına göre ayarlama, kendine güveni arttırır, problem çözme ve dikkatini bir 

problem üzerine yoğunlaştırma yeteneğini geliştirir, önceki çözümleri araştırıp bunları yeni bir çözüm 

için kullanabilme yeteneğini geliştirme, yeni çözüm bulmasını sağlar, paylaşım duygusunu geliştirir, 

daha çok bilgiye ulaşma imkanı verir, anında dönüt sağlandığı için kaçırılan ders veya konu öğrenci 

tarafından tekrar edilebilir, bilgisayar öğrencilere daha önce başarısız oldukları alanlarda tekrar 

etme/başarma şansı verir, öğrenciler bilgisayar kullanarak motive edilebilir, bilgisayar her öğrencinin 

bireysel ihtiyaç ve yeteneklerine yanıt verecek esnekliğe sahiptir, öğrenciler bilgisayar kullanırken 

daha istekli ve kendine güvenen bir kişilik sergilerler, bilgisayar iyi tasarlanmış konu ve aktiviteler 

için doğru şekilde kullanıldığında öğrencinin öğrenmesini kolaylaştırır. 

 Bilgisayarlar birçok pedagojik işlevleri yerine getirmede önemli bir potansiyele sahiptir, 

bilginin aktarılması, ölçülmesi, değerlendirilmesi ve geri besleme; öğrencilerin derse motivasyonunun 

ve aktif katılımının sağlanması; öğretim düzeyinin öğrencilerin mevcut bilgileri ve ilerlemelerine göre 

ayarlanarak bireysel farklılıkların dikkate alınması; öğretim grafik, resim, animasyon ve müzik gibi 

materyallerle desteklenmesi, gibi birçok değişkeni kontrol etme imkanı sağlamaktadır. 

Bilgisayarlar etkileşimli araçlardır. Birçok paket program çalıştırılabilen mikro bilgisayarlar 

kullanım kolaylığı ve azami öğrenci kontrolü sağlar. Bilgisayar teknolojisi sürekli ilerlemektedir. Her 

geçen gün yenilikler olmakta bununla beraber fiyatlar da düşmektedir. İhtiyaçların doğru anlaşılması 

ve gelecek gereksinimlerin doğru tahmin edilmesi, öğretmenin bilgisayar donanım ve yazılım 

konularıyla etkili biçimde başa çıkmasını sağlar. Bilgisayarlarla ulaşılabilirlik artar. Yerel, bölgesel ve 

ulusal ağlar kaynakları ve bireyleri, nerede olurlarsa olsunlar, birbirine bağlar. Bilgisayar destekli 

eğitimin öğrenme ortamına sağladığı bir çok faydanın yanı sıra, bazı sınırlamalarının olduğu da bir 

gerçektir. Her öğretim materyalinin kullanımında olabileceği gibi, bilgisayarların eğitim amaçlı 

kullanımında karşılaşılan bu sınırlılıklar, bilgisayarların etkin ve pedagojik olarak doğru 

kullanılamaması sonucu oluşan sınırlılıklardır. (Yanpar, Soner, 1999). 
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Öğretimde kullanılan her materyalin, eğitim programını destekleyici ve programda belirlenen 

amaç ve hedefleri öğrenciye kazandırıcı nitelikte olması gerekir. Aslında, her türlü öğretimsel 

etkinliğin amacı, eğitim programında belirtilmiş amaç ve hedeflerin kazandırılabileceği öğretim 

ortamlarının yaratılması ve öğrenciye sunulmasıdır. Program uygunluğunun yanında, eğitim 

yazılımlarının öğretimsel olarak da etkin öğrenme ortamları öğrenciye sunabilmesi gerekir. 

Teknolojinin sürekli gelişiyor olması öğretmenin sistemini en son gelişmelerle bir tutabilmek için bir 

yarışa girmesine neden olacaktır. Bilgisayar okuryazarlığı halen yaygın değildir. Hala bilgisayarlara 

erişimi olamayan öğrenciler de bulunmaktadır. 

MATERYAL VE YÖNTEM 

Araştırma bulgularına Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde eğitim görmekte olan 30 

öğrenciye uygulanan tutum ölçeği ile ulaşılmıştır. Ölçek araştırmacı tarafından geliştirilmiştir. 

Verilerin analizi Spss 17.0 paket programı ile çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda öğrencilerin 

ifadelere verdiği cevapların yüzdelik dilimleri incelenmiştir.  

BULGULAR 

Araştırma sonucunda ulaşılan veriler aşağıda yer almaktadır. 

Tablo 1: “Sanat Eğitimi derslerinde tasarım amaçlı bilgisayar kullanmadım” ifadesine verilen cevaplar 

Sanat Eğitimi derslerinde tasarım amaçlı bilgisayar kullanmadım 

 Katılıyorum Katılmıyorum 

Toplam 11 19 

Yüzde% %36,66 %63,33 

 

 Güzel sanatlar eğitimi alan öğrencilerinin çoğunluğunun derslerinde tasarım amaçlı bilgisayar 

kullandıkları görülmektedir. Tasarım çalışmalarında bilgisayar kullanmamış olan öğrencilerin 

bilgisayarlarının olmadığı ya da kullanmaya gerek olmadan el çalışması olarak tasarımlarını 

oluşturdukları düşünülmektedir. 

Tablo 2: “Sanat Eğitiminde bilgisayar kullanmak dersin kalitesini arttırır” ifadesine verilen cevaplar 

Sanat Eğitiminde bilgisayar kullanmak dersin kalitesini arttırır 

 Katılıyorum Katılmıyorum 

Toplam 20 10 

Yüzde% %66,66 %33,33 
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 Ankete katılan öğrencilerin %66’sı bilgisayar kullanımının sanat eğitimi derslerinin kalitesini 

arttıracağını düşünürlerken %33’ü bu görüşü paylaşmamaktadır. Sanat eğitimi dersleri, programları 

gereği öğrencide duyuşsal ve bilişsel bir öğrenme gerçekleştirebiliyor ise dersin gereğini yerine 

getirdiği düşünülmelidir. Bilgisayar kullanımı ancak dersin verimliliği konusunda destek sağlayabilir. 

Tablo 3: “Sanat Eğitimi ders uygulamalarında bilgisayar kullanmak diğer geleneksel araçlardan daha 

kolaydır” ifadesine verilen cevaplar 

Sanat Eğitimi ders uygulamalarında bilgisayar kullanmak diğer 

geleneksel araçlardan daha kolaydır 

 Katılıyorum Katılmıyorum 

Toplam 24 6 

Yüzde% %80 %20 

 

 Öğrencilerin %80’ni ders uygulamalarında bilgisayar kullanımının diğer geleneksel araçlardan 

daha kolay olduğunu ifade ederlerken %20’si bu görüşe katılmamaktadır. Tasarımların bilgisayarda 

yapılması el emeğini ve zamanı kullanım açısından tasarruf sağlayabilirken, hissedilen tüm duygu ve 

düşüncelerin aktarımında yeterli olamayabilmektedir.  

Tablo 4: “Sanat Eğitimi derslerinde bilgisayar kullanmak, yaratıcılığı ortaya çıkarmak için iyi bir 

araçtır” ifadesine verilen cevaplar 

Sanat Eğitimi derslerinde bilgisayar kullanmak, yaratıcılığı ortaya 

çıkarmak için iyi bir araçtır 

 Katılıyorum Katılmıyorum 

Toplam 21 9 

Yüzde% %70 %30 

 

 Bilgisayar kullanmak, yaratıcılığı ortaya çıkarmak için iyi bir araçtır ifadesine sanat eğitimi 

alan öğrencilerin %70’i katılırken, %30’unun katılmadığı görülmektedir. Bu derslerde kullanılan 

programlar ne kadar gelişmiş olursa olsun insanın duygu ve düşüncelerini aktarmada yetersiz 

kalabilmekte ve tam bir ifade sağlayamamaktadır.  
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Tablo 5: “Sanat Eğitimi derslerinde bilgisayar kullanmak, uygulamadan doğabilecek hata yapma 

korkusunu en aza indirir” ifadesine verilen cevaplar 

Sanat Eğitimi derslerinde bilgisayar kullanmak, uygulamadan 

doğabilecek hata yapma korkusunu en aza indirir 

 Katılıyorum Katılmıyorum 

Toplam 22 8 

Yüzde% %73,33 %26,66 

 

 Öğrencilerin %73’ü bilgisayar kullanmak, uygulamadan doğabilecek hata yapma korkusunu 

en aza indirir fikrini paylaşırken %26’sı bu görüşe katılmamaktadır. Öğrenciler el ile yapılan 

tasarımlarda her zaman için hata yapma korkusu yaşayabilmektedirler fakat bilgisayarda böyle bir 

kaygıya yer yoktur kolaylıkla yapılan hatalar düzeltilebilir.  

Tablo 6: “Bilgisayar kullanarak daha fazla uygulama yapmak mümkündür” ifadesine verilen cevaplar 

Bilgisayar kullanarak daha fazla uygulama yapmak mümkündür 

 Katılıyorum Katılmıyorum 

Toplam 23 7 

Yüzde% %76.66 %23,33 

 

 Ankete katılan öğrencilerin çoğunluğu bilgisayar kullanılarak yapılan uygulamalarda daha fazla 

tasarım yapılabileceği görüşündedirler. Zamandan büyük ölçüde tasarruf sağladığı için kısa sürede el ile 

yapılan çalışmalardan çok daha fazlası yapılabilmektedir. 

Tablo 7: “Sanat Eğitimi derslerinde bilgisayarın sanat aracı olarak kullanılması, ürünün sanatsal 

niteliğinin azalmasına neden olur” ifadesine verilen cevaplar 

Sanat Eğitimi derslerinde bilgisayarın sanat aracı olarak 

kullanılması, ürünün sanatsal niteliğinin azalmasına neden olur 

 Katılıyorum Katılmıyorum 

Toplam 9 21 

Yüzde% %70 %30 

 %70 oranında öğrenciler derslerinde bilgisayarın sanat aracı olarak kullanılması, ürünün 

sanatsal niteliğinin azalmasına neden olur görüşünü desteklemiş, %30’u ise bu görüşü paylaşmadığını 

ifade etmiştir. Sanat eğitimi derslerinde bilgisayarın temel araç olmadığı ancak uygulamalara yardımcı 

bir yöntem olarak kullanılabileceği bu dersi veren öğretim elemanlarının da paylaştığı bir görüştür.  
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Tablo 8: “Sanat Eğitimi derslerinde bilgisayarı kullanmadan önce bir yönelim-alıştırma eğitimine 
ihtiyaç vardır” ifadesine verilen cevaplar 

Sanat Eğitimi derslerinde bilgisayarı kullanmadan önce bir 

yönelim-alıştırma eğitimine ihtiyaç vardır 

 Katılıyorum Katılmıyorum 

Toplam 26 4 

Yüzde% %86,66 %13,33 

 

 Sanat eğitimi alan öğrencilerin büyük çoğunluğunun da paylaştığı gibi derslerde bilgisayarı 

kullanmadan önce mutlaka kısa ya da uzun süreli öğrencinin algılama yeteneğine göre bir eğitim 

programının verilmesi gerekmektedir. Çünkü pek çok öğrencinin bilgisayarı olmayabilir ya da tasarım 

amaçlı bilgisayar programlarını bilemeyebilir. Aynı biçimde bu dersleri veren öğretim elemanlarına da 

gerek görüldüğü durumlarda gelişen teknoloji ve nasıl kullanılacağı konusunda seminer tarzı eğitimler 

verilebilir.  

Tablo 9: “Sanat Eğitimi derslerinde bilgisayar kullanmak pratik düşünme ve çözüm yolları bulmayı 

kolaylaştırır” ifadesine verilen cevaplar 

Sanat Eğitimi derslerinde bilgisayar kullanmak pratik düşünme ve 

çözüm yolları bulmayı kolaylaştırır 

 Katılıyorum Katılmıyorum 

Toplam 25 5 

Yüzde% %83,33 %16,66 

 

 Öğrencilerin %83’ü bilgisayar kullanmak pratik düşünme ve çözüm yolları bulmayı 

kolaylaştırır görüşünü paylaşırken, %16’sı bu görüşü paylaşmadığını ifade etmişlerdir. Bilgisayarın 

her türlü hata karşısında insana çözüm yolları sunduğu için hızlı düşünmeyi ve kolaylıkla problemleri 

çözmeyi sağladığı bilinen bir gerçektir. 

Tablo 10: “Sanat Eğitimi derslerinde bilgisayar kullanımı öğrenciyi geleneksel araç ve gereçlerden 

uzaklaştırır” ifadesine verilen cevaplar 

Sanat Eğitimi derslerinde bilgisayar kullanımı öğrenciyi geleneksel 

araç ve gereçlerden uzaklaştırır 

 Katılıyorum Katılmıyorum 

Toplam 8 22 
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          Yüzde% %26,66 %73,33 

 

Öğrencilerin büyük çoğunluğu bilgisayar kullanımı öğrenciyi geleneksel araç ve gereçlerden 

uzaklaştırır görüşüne katılmadıklarını ifade etmişlerdir. Burada öğrencilere yaptıkları uygulamalarda 

bilgisayar kullanmanın daha kolay geldiği için bu görüşü paylaştıkları düşünülebilir. 

Tablo 11: “Sanat Eğitimi derslerinde bilgisayar kullanmak zaman ve malzeme açısından 

tasarruf sağlar” ifadesne verilen cevaplar 

 

 

 

 

Ankete katılan öğrencilerin neredeyse tamamı sanat eğitimi derslerinde bilgisayar kullanmak 

zaman ve malzeme açısından tasarruf sağlar görüşündedirler. Tasarım konusu ve amacına bağlı olarak 

çok farklı malzemeler gerektirebilmektedir ve oldukça külfetli olabilmektedir. Oysa bir bilgisayar ve 

çıktı alınabilecek bir makine ile maddi yönden de zaman bakımından da tasarruf sağlanabilmektedir.  

Tablo 12: “Sanat Eğitimi derslerinde bilgisayar kullanmak öğrencinin derse olan ilgisini arttırır” 

ifadesine verilen cevaplar 

 

 

 

 

Öğrencilerin %66’sı sanat eğitimi derslerinde bilgisayar kullanmak öğrencinin derse olan 

ilgisini arttırır ifadesine katılıyorken, %33’ü bu görüşü paylaşmamaktadır. Günümüzde bilgisayar 

kullanımı çok fazla olduğundan öğrenciler bu teknolojiyi atölye ortamında da kullanabildikleri için 

mutlu olmaktadırlar. Dolayısıyla uzun süre bilgisayar karşısında olmak onları sıkmayacak ve derse 

olan ilgiyi arttıracaktır. Ancak bilgisayara ilgisi çok fazla olmayan öğrenciler sıkılabilir ve geleneksel 

yöntemde ders işlemeyi tercih edebilirler.  

 

Sanat Eğitimi derslerinde bilgisayar kullanmak zaman ve malzeme 

açısından tasarruf sağlar 

 Katılıyorum Katılmıyorum 

Toplam 28 2 

Yüzde% %93,33 %6,66 

Sanat Eğitimi derslerinde bilgisayar kullanmıyorum 

 Katılıyorum Katılmıyorum 

Toplam 23 7 

Yüzde% %76.66 %23,33 
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Tablo 13: “Sanat Eğitimi derslerinde bilgisayar kullanımı el becerisini azaltır” ifadesine verilen 

cevaplar 

 

 

 

Ankete katılan öğrencilerin %76’sı derslerde bilgisayar kullanımının el becerisini azaltacağı 

görüşündedirler. %23’ü bu görüşe katılmamaktadır. Duygu ve düşüncelerin aktarımı en etkili el 

becerisi aracılığı ile olabilmektedir. Öğrencilerin sanat çalışmalarında öncelikli olarak el becerisi 

olması gerektiğinin farkında oldukları görülmektedir. 

Tablo 14: “Sanat Eğitimi derslerinde bilgisayar kullanımının gerekli olduğuna inanmıyorum” 

ifadesine verilen cevaplar 

 

 

 Öğrencilerin %73’ü bilgisayar kullanımının gerekli olduğuna inanmaktadır. %26’sı ise 

bilgisayar kullanımının gerekli olmadığına inanmaktadır. Sanat eğitimi derslerinde belli oranlarda 

tasarıma destek amaçlı bilgisayar kullanımı pek çok avantajlar sağlayabilmektedir. Ancak tasarımın 

tamamının bilgisayarda yapılması sanatsal niteliğinin önene geçmektedir.  

Tablo 15: “Bilgisayarda sanat eğitimi ders konularını uygulamakta zorlanıyorum” ifadesine verilen 

cevaplar 

 

 

 Ankete katılan öğrencilerin %40’ı sanat eğitimi ders konularını bilgisayarda uygulamakta 

zorlandığını belirtmiş, %60’ı ise bu görüşü paylaşmadığını ifade etmiştir. Uygulamalarını bilgisayarda 

Sanat Eğitimi derslerinde bilgisayar kullanımı el becerisini azaltır 

 Katılıyorum Katılmıyorum 

Toplam 23 7 

Yüzde% %76.66 %23,33 

Sanat Eğitimi derslerinde bilgisayar kullanımının gerekli olduğuna 

inanmıyorum 

 Katılıyorum Katılmıyorum 

Toplam 8 22 

Yüzde% %26,66 %73,33 

Bilgisayarda sanat eğitimi ders konularını uygulamakta 

zorlanıyorum 

 Katılıyorum Katılmıyorum 

Toplam 12 18 

Yüzde% %40 %60 
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kolaylıkla yapabildiğini ifade eden öğrencilerin bilgisayar kullanmayı bildikleri, uygulama yapmakta 

zorlananların ise bilgisayar ve gerekli tasarım programlarını bilmedikleri için zorlandıkları 

düşünülebilir. 

Tablo 16: “Sanat Eğitimi derslerinde bilgisayar kullanmıyorum” ifadesine verilen cevaplar 

 

Öğrencilerin %76’sı derslerinde bilgisayar kullanmadıklarını ifade ederlerken, %23’ü ağırlıklı 

olarak bilgisayar kullandıklarını belirtmişlerdir. Dersi veren öğretim elemanının yaklaşımı ve konunun 

gereği olarak bilgisayar kullanım sıklığı değişebilmektedir.  

Tablo 17: “Sanat Eğitimi derslerinde bilgisayar kullanımı sınıf içi ve öğretim elemanı ile 

iletişimi azaltır” ifadesine verilen cevaplar 

 

 

 

 

 

Bilgisayar kullanımı sınıf içi ve öğretim elemanı ile iletişimi azaltır görüşünü paylaşan öğrenci 

oranı öğretim elemanı ile iletişiminin azalmayacağını düşünen öğrenci oranından daha fazladır. 

Öğrenci derste bilgisayar ile baş başa kaldığı için öğretim elemanı ile öğrenci arasındaki iletişimde 

azalma yaratabilmektedir. Bir bakıma öğretim elemanının yerini bilgisayar alabilmektedir.  

Tablo 18: “Sanat Eğitimi derslerinde bilgisayar kullanımı öğretim elemanının rolünü azaltır” ifadesine 

verilen cevaplar 

Sanat Eğitimi derslerinde bilgisayar kullanmıyorum 

 Katılıyorum Katılmıyorum 

Toplam 23 7 

Yüzde% %76.66 %23,33 

Sanat Eğitimi derslerinde bilgisayar kullanımı sınıf içi ve öğretim 

elemanı ile iletişimi azaltır 

 Katılıyorum Katılmıyorum 

Toplam 20 10 

Yüzde% %66,66 %33,33 

Sanat Eğitimi derslerinde bilgisayar kullanımı öğretim elemanının 

rolünü azaltır 

 Katılıyorum Katılmıyorum 
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 Öğrencilerin %70’i derslerinde bilgisayar kullanımının öğretim elemanının rolünü azaltacağını 

düşünürken, %30’u bu görüşe katılmamaktadır. Öğrenci bilgisayarda çalıştığı zaman öğretim 

elemanına daha az ihtiyacı olacaktır. Öğretim elemanı bilgisayar programlarının kullanımı konusunda 

yetersiz kalır ise atölye içindeki etkililiği çok daha azalacaktır.  

Tablo 19: “Sanat Eğitimi dersleri için bilgisayar uygun bir araç değildir” ifadesine verilen cevaplar 

 

 

 

 

 

 Ankete katılan öğrencilerin %63’ü sanat eğitimi dersleri için bilgisayarın uygun bir araç 

olmadığı görüşüne katılmadıklarını belirtmişlerdir. Öğrencilerin %36’sı ise bilgisayarı sanat eğitimi 

dersleri için uygun bir araç olarak görmediklerini ifade etmişlerdir.  

Tablo 20: “Sadece bilgisayar kullanmaya yatkın olan öğrencilerde başarı sağlar” ifadesine verilen 

cevaplar 

 

 

 

 Öğrencilerin çoğunlukta %70 katıldıkları görüş sanat eğitimi derslerinde sadece bilgisayar 

kullanmaya yatkın olan öğrencilerin başarılı olabileceğidir. Burada kendine ait bilgisayarın olması, 

gerekli programların olması, bilgisayar kullanımına istekli olmak gibi faktörlerin başarılı olmada 

önemli bir rolünün olduğu unutulmamalıdır. 

  

Toplam 21 9 

Yüzde% %70 %30 

Sanat Eğitimi dersleri için bilgisayar uygun bir araç değildir 

 Katılıyorum Katılmıyorum 

Toplam 11 19 

Yüzde% %36,66 %63,33 

Sadece bilgisayar kullanmaya yatkın olan öğrencilerde başarı 

sağlar 

 Katılıyorum Katılmıyorum 

Toplam 21 9 

Yüzde% %70 %30 
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SONUÇ 

Güzel sanatlar eğitimi alan öğrencilerin sanat eğitiminde bilgisayar kullanımına yönelik 

görüşlerini belirlemek için yapılan bu araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre belirlenen 

sonuçlar; Tasarım çalışmalarında bilgisayar kullanmamış olan öğrencilerin bilgisayarlarının olmadığı 

ya da kullanmaya gerek olmadan el çalışması olarak tasarımlarını oluşturdukları düşünülmektedir. 

Sanat eğitimi dersleri, programları gereği öğrencide duyuşsal ve bilişsel bir öğrenme 

gerçekleştirebiliyor ise dersin gereğini yerine getirdiği düşünülmelidir. Bilgisayar kullanımı ancak 

dersin verimliliği konusunda destek sağlayabilir. Tasarımların bilgisayarda yapılması el emeğini ve 

zamanı kullanım açısından tasarruf sağlayabilirken, hissedilen tüm duygu ve düşüncelerin aktarımında 

yeterli olamayabilmektedir. Bu derslerde kullanılan programlar ne kadar gelişmiş olursa olsun insanın 

duygu ve düşüncelerini aktarmada yetersiz kalabilmekte ve tam bir ifade sağlayamamaktadır.  

Öğrenciler el ile yapılan tasarımlarda her zaman için hata yapma korkusu yaşayabilmektedirler 

fakat bilgisayarda böyle bir kaygıya yer yoktur kolaylıkla yapılan hatalar düzeltilebilir. Sanat eğitimi 

derslerinde bilgisayarın temel araç olmadığı ancak uygulamalara yardımcı bir yöntem olarak 

kullanılabileceği bu dersi veren öğretim elemanlarının da paylaştığı bir görüştür. Bilgisayarın her türlü 

hata karşısında insana çözüm yolları sunduğu için hızlı düşünmeyi ve kolaylıkla problemleri çözmeyi 

sağladığı bilinen bir gerçektir. Tasarım konusu ve amacına bağlı olarak çok farklı malzemeler 

gerektirebilmektedir ve oldukça külfetli olabilmektedir. Oysa bir bilgisayar ve çıktı alınabilecek bir 

makine ile maddi yönden de zaman bakımından da tasarruf sağlanabilmektedir. Öğrencilerin sanat 

çalışmalarında öncelikli olarak el becerisi olması gerektiğinin farkında oldukları görülmektedir.Sanat 

eğitimi derslerinde belli oranlarda tasarıma destek amaçlı bilgisayar kullanımı pek çok avantajlar 

sağlayabilmektedir. Ancak tasarımın tamamının bilgisayarda yapılması sanatsal niteliğinin önene 

geçmektedir. Öğrenci derste bilgisayar ile baş başa kaldığı için öğretim elemanı ile öğrenci arasındaki 

iletişimde azalma yaratabilmektedir. Bir bakıma öğretim elemanının yerini bilgisayar alabilmektedir. 

Öğrenci bilgisayarda çalıştığı zaman öğretim elemanına daha az ihtiyacı olacaktır. Öğretim elemanı 

bilgisayar programlarının kullanımı konusunda yetersiz kalır ise atölye içindeki etkililiği çok daha 

azalacaktır. 
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ÖZET 

Yüksek öğretime öğrenci alımları genellikle merkezi sistemle yapılmaktadır. Ancak bazı 

okullara (Güzel Sanatlar Fakülteleri, Konservatuarlar, Çeşitli Spor yüksek Okulları, Eğitim 

Fakültelerinin Resim Öğretmenliği ve Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalları gibi) özel yetenek 

sınavları ile öğrenci alınmaktadır. Bu okullar ÖSS sınavı birinci basamak puanlarına göre yetenek 

sınavlarına öğrenci kabul etmektedir. Her üniversitenin ilgili fakültesi ya da bölümü sınavlarını 

kendileri yapmaktadırlar. Bu sınavların nasıl yapılacağı ile ilgili yönergeleri de yine o üniversiteler 

kendileri hazırlamaktadır. Kimi zaman bunlar arasında ciddi farklılıklar vardır. Bu nedenle sınav 

sonuçları bütün yönleri ile çeşitli tartışmalara sebep olmaktadır. Bu araştırma, sınavların nasıl 

yapıldığını ortaya koymakla beraber yapılan tartışmalara da açıklık getirmeyi amaçlamaktadır.  

Araştırma Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Resim-iş Eğitimi Anabilim 

2008-2009 eğitim–öğretim yılı için yapmış olduğu yetenek sınavları ile Fırat Üniversitesi Eğitim 

Fakültesi Resim-iş Eğitimi Anabilim 2008-2009 eğitim–öğretim yılı için yapmış olduğu yetenek 

sınavlarını irdelemektedir. Konu bu iki üniversitenin sınavlarını kazanan öğrencileri kapsamakla 

birlikte diğer üniversitelerdeki uygulamaları da incelemektedir.  

mailto:filizcelik1980@gmail.com
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Araştırma; anket, literatür araştırması ve sınav evraklarının incelenmesine dayalıdır. Anketler 

öğrencilerin bu sınavlara hazırlanma dönemlerini kapsamaktadır. Ankete her iki üniversitede 43 erkek, 

135 bayan olmak üzere toplam 178 öğrenci katılmıştır. Literatür taramasında ilgili yönergeler, bu 

alanda yapılmış tez ve makaleler ve basına yansımış yazılar dikkate alınmıştır.  Sınav evraklarının 

incelenmesinde ise bu öğrencilerin lisans dönemlerine geçişlerinde desen çizimlerinde yetenek 

sınavlarının yeterliliği üzerine yapılmıştır. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim 

Fakültesindeki Resim-İş Öğretmenliği Bilim Dalı’ndaki, öğretim üyelerinin, özel yetenek sınavlarının 

yeterli olup olmadığına yönelik görüşlerinin neler olduğu yapılan görüşmelerle tespit edilmiştir. 

Araştırma verilerine göre sınavların öncesinde öğrencilerin bir hazırlık devresinden geçtikleri 

gözlemlenmiştir. Sınavlar için orta öğretimin tek başına yeterli olmadığı ortaya çıkmıştır. Bu nedenle 

sınavların yetenek ölçmede ortaya koyduğu sonuçların doğruluğu netlik kazanmamıştır. Sınavlarla 

ilgili yapılan spekülasyonların kaynağının çoğunlukla kurs merkezleri olduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca 

sınavları kazanamayan ve alternatif yollara başvuranlarında sınav sonuçları ile ilgili çeşitli iddialar 

ortaya attıkları tespit edilmiştir. Sınavları kazananların büyük çoğunluğunun ilk tercihlerinin olması 

dikkat çekmiştir.   

Araştırma sonunda yetenek sınavlarında karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerileri 

getirilmiştir.    

Anahtar kelimeler: Özel Yetenek Sınavları, Desen, Eğitim, Sanat Eğitimi, Eğitim Sistemi 

ABSTRACT 

Accepting students to higher education institutions is generally performed via central 

arrangement by The Higher Education Council (YÖK)..However, students are accepted to such 

colleges as fine art faculties,conservatories,various sports colleges, teacher’s training departments of 

arts and crafts, and music departments in Letters Faculties via special aptitude tests.These schools 

accept students to their special aptitude tests according to students’ first-stage scores after Student 

Determining Test (SDT-OSS). Related faculties or departments in each university arrange these 

axaminations themselves.Directions in a university on how to perform these tests are also prepared by 

the universities themselves.Occasionally there exist several differences related to the directions. 

Therefore, test results could lead to controversies among universities as for all aspects. This study 

aimes at enlightening the controversies, as well as determining how the tests are being performed. 

The study investigates the special aptitude tests performed in The Teacher’s Training 

Department of Arts and Crafts of Ahmet Kelesoglu Letters Faculty, Selcuk University, and The 

Teacher’s Training Department of Arts and Crafts of Letters Faculty, Fırat University during 2008-
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2009 Academic Year. The topic also includes  applications carried out in other universities in addition 

to the procedures involving the students winning the tests of both so-called universities. 

. The study is based on questionnaries, scanning of the literature and the investigation the 

documents on the tests.Questionnaries include the periods the students prepared for the tests.From 

both universities,totally 178 students,43 boys and 135 girls, were enrolled into the study.In scanning 

the literature, previous thesis and articles written and performed in this field, related directions and 

statements in mass media instruments were taken into account.However, the investigations on test 

documents  were performed on the drawings of the designings by the students during the 

undergraduate periods. The assessments by the lecturers in The Teacher’s Training Department of Arts 

and Crafts of Ahmet Kelesoglu Letters Faculty, Selcuk University were found out through interviews 

in order to determine whether the tests were satisfactory or not. 

Accumulated data indicate that students pass through a preparation course before the tets. 

Secondary and high school  education periods were determined to be insufficient alone.Therefore, the 

accuracy of the tests in order to assess the skills of the students could not be obtained obviously. It was 

observed that the source of speculations on test results were mainly related to course centers. It was 

also determined that students failing the tests and those using illegal routes to win the tests  speculated 

on the objectivity of the results.Another fact drawing attention was that most of the students won the 

tests as their first choice. 

As a conclusion, several suggestions  were put forward to solve the problems encountered in the 

tests. 

Key Words:Special Aptitude Tests, Design, Training, Art Training, Training System 

 

BÖLÜM 1 

GİRİŞ 

“Güzel Sanatlarda başarı, bütün inkılâpların başarılı olduğunun en kesin delili olacaktır.” 

M. KEMAL ATATÜRK 

Sanatın sözlük anlamı; Bir duygunun, tasarının veya güzelliğin anlatımında kullanılan 

yöntemlerin tamamı ya da bir anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık olarak 

tanımlar(TDK,1253). Sanat;  farklı araç- gereçlerin yardımıyla, belirli bir el becerisi gerektiren, çeşitli 

meslek dallarını kapsamaktadır ve insanlık tarihinin her döneminde var olan bir olgudur. İnsanlığın 

geçirdiği evreler sosyal ve kültürel yaşam tarzı, toplumun sanat biçimlerini ve sanata bakışlarını 

değiştirmiş, her dönemde ve her toplumda, sanat farklı yönleriyle ortaya çıkmıştır. 
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Bu bağlamda sanat, eğitim süreci ile örtüşen bir öğrenme yetisidir. Sanat; bir eseri ortaya 

koymanın yanı sıra, topluma da sanat eğitimi olarak aktarılır. Sanata eğitim açısından bakıldığında, ilk 

akla gelen okul ortamında verilen örgün eğitim sistemi içerisinde yer alan görsel sanatlar eğitimidir. 

Bugün bunun karşılığı eğitim sistemi içindeki görsel sanatlar dersidir. 

Ülkemizde örgün eğitim süreci içinde yer alan sanat eğitimi birçok evreden geçmiştir. 

Günümüzde eskiye oranla önemli bir noktaya ulaşmıştır. Cumhuriyetten önce ve sonra ülkemizdeki 

sanat eğitimi faaliyetlerine genel olarak baktığımızda ciddi bir gelişim kaydedildiği görülmüştür. 

1883 yılında Osman Hamdi'nin müdürlüğünde Sanayii Nefise Mektebinin kurulması ile batılı 

anlamda sanat eğitimi de başlamıştır. 1887'den 1908'e kadar Sanayii Nefise’nin öğretim sorumluluğu 

yabancılara verilmiştir. Osman Hamdi'nin Müdürlükten çekilmesi ile Nazmi Ziya - Çallı Kuşağının 

Sanayii Nefise’de hoca olmaları ile okuldaki yabancı kadrosu egemen gücünü yitirmiştir(Tansuğ, 

1993). Böylelikle Türkiye’de sanat eğitiminin batılı anlamda hareket kazanmaya başladığı ilk dönem 

1908’de ilan edilen meşrutiyetle gerçekleşmiştir  

1932 de Gazi Eğitim Enstitüsü bünyesinde kurulan Resim Öğretmenliği bölümü ile ilk defa 

sanat eğitimcisi yetiştirilmeye başlanmıştır. Bu aynı zamanda sanat eğitiminin Anadolu’daki ilk 

başlangıcıdır. Günümüzde ülkenin hemen her bölgesinde açılmış bulunan Eğitim Fakültelerinin Güzel 

Sanatlar Eğitimi bölümleri ve Güzel Sanatlar Fakülteleri, sanat eğitimcisi yetiştirmenin yanında 

sanatçı adayları yetiştirme görevini de üstlenmişlerdir(Altınkurt, 2005, s. 125).  

Türkiye’de 22 tane Eğitim Fakültesinde Güzel Sanatlar Eğitiminin Resim-İş Öğretmenliği 

Anabilim Dalları açık olup bunların 12 tanesi II. Öğretime de öğrenci almaktadır. Nitelikli sanat 

eğitimcilerinin yetişmesinde bu öğrencilerin eğitimi önemli bir faktördür. (Kavuran, 2004, s. 191). 

Günümüzde, Yüksek öğretime öğrenci alımları genellikle merkezi sistemle yapılmaktadır. 

Ancak bazı okullara (Güzel Sanatlar Fakülteleri, Konservatuarlar, Çeşitli Spor yüksek Okulları, Eğitim 

Fakültelerinin Resim Öğretmenliği ve Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalları gibi) özel yetenek 

sınavları ile öğrenci alınmaktadır. Bu okullar ÖSS sınavı birinci basamak puanlarına göre yetenek 

sınavlarına öğrenci kabul etmektedir. Her üniversitenin ilgili fakültesi ya da bölümü sınavlarını 

kendileri yapmaktadırlar. Bu sınavların nasıl yapılacağı ile ilgili yönergeleri de yine o üniversiteler 

kendileri hazırlamaktadır. Kimi zaman bunlar arasında ciddi farklılıklar vardır. Bu nedenle sınav 

sonuçları bütün yönleri ile çeşitli tartışmalara sebep olmaktadır. Bu araştırma, sınavların nasıl 

yapıldığını ortaya koymakla beraber yapılan tartışmalara da açıklık getirmeyi amaçlamaktadır.  
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BÖLÜM II 

S. Ü. AHMET KELEŞOĞLU VE F. Ü. EĞİTİM FAKÜLTESİ RESİM-İŞ EĞİTİMİ 

ANABİLİM DALI, 2009–2010 EĞİTİM–ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVLARININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Bireylerdeki yeteneklerin araştırılması ve özellikle de bu yeteneklerin doğru tanımlanması 

eğitimde sürekli olarak araştırılan bir konudur. Eğitim-öğretim faaliyetlerinin temel konusunun 

öğrenci başarısı olduğu göz önünde bulundurulduğunda, başarı ve performansın iyi düzeyde olması 

için öğrencilere ait yeteneklerin tespiti oldukça önem kazanacaktır. (Kayri ve Okut, 2008,s.227). 

1883 yılında İstanbul Sanayi-i Nefise Mektebi Âlisi’nin açılmasıyla başlanan güzel sanatlar 

eğitimi kurumları yüzyılı aşkın bir süredir Türk Toplumunun ihtiyaç duyduğu sanat eğitimcilerini 

yetiştirmektedir. 1940'lı yıllarda iş eğitimi programlarıyla birlikte gelişen eğitim programı uygulayan 

öğretmen okullarının çoğalması ard arda 1970'li yıllarda eğitim enstitülerinin tüm Anadolu'ya 

yayılması sanat eğitiminin gelişmesin de önemli bir rol oynamıştır.   

      2547 sayılı kanunla yüksek öğretimin yeniden düzenlenmesi Eğitim ve Güzel Sanatlar 

Fakültelerinin ayrı ayrı ihdas edilmesi bu alandaki eğitimin uzlaşması yolunu açmıştır. Bugün ülkenin 

artık her ilinde üniversite bulunmaktadır. Bunların içinde yer alan Eğitim Fakülteleri ve onlara bağlı 

Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri çağdaş Türkiye'nin sanat eğitimcilerinin yetiştirildiği yuvalar 

olmuştur. 

Anadolu üniversiteleri içerisinde çeyrek asra yaklaşan geçmişiyle Selçuk Üniversitesi, Eğitim 

Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Öğretmenliği Ana Bilim Dalı ile çağdaş sanat 

eğitimcisi yetiştirme işlevini başarıyla 2000'li yıllara taşımıştır. 

Fırat üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü 2004 yılından bu yana eğitim 

vermektedir. Resim-iş Öğretmenliği Programı'nın amacı; “Milli Eğitim Bakanlığına bağlı veya özel 

ilköğretim okullarında ve liselerde resim ve görsel sanatlar derslerini, öğretmen olmaması durumunda 

iş- teknik ve sanat tarihi derslerini de okutmaktadırlar. Öğretmen yetiştirme amacının dışında, 

öğrencilerimizin arasından plastik sanatların değişik dallarında ürün veren sanatçıların çıkmasını 

amaçlamaktadır 

Sanat eğitimcisi yetiştiren bu kurumlar öğrencilerini kendi yaptıkları sınavlarla seçerek 

almaktadırlar. Bu sınavlara “özel yetenek sınavları” denilmektedir. Özel yetenek sınavına girecek 

adaylardan güzel sanatlar alanından (Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, Meslek Lisesi grafik bölümü vb) 

başvuracak adayların o yılki ÖSS’den herhangi bir puan türünden en az 160, güzel sanatlar alanı 

dışından (genel liseler vb) başvuracak adayların ÖSS’den herhangi bir puan türünden en az 185 puan 

almaları gerekmektedir. Bu zorunluluklar YÖK’ün sınav yönergesinde belirlenmiştir. Bu yönerge esas 
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alınarak her üniversite kendi sınav yönergesini ve sınav tarihini ayrıca belirleyip ilanla duyurur. Özel 

Yetenek Sınavlarının kaç aşamadan oluşacağını, hangi konuda, teknikte ve sürede gerçekleşeceğini 

sınav değerlendirme komisyonu belirlemektedir.  

 

Sanat eğitiminde ölçme ve değerlendirme süreci oldukça güçtür. Üniversitede istediği 

bölümlere giremeyen öğrencilerin birkaç haftalık derme çatma desen kurslarından sonra özel yetenek 

sınavlarına başvurmaları, özel yetenek sınavına öğrenci hazırlayan kişi ve kurumların öğrencilere 

özellikle desen çiziminde belli duruşları kalıpsal olarak ezberletmeleri, bir ya da iki günde yapılan 

sınavlarda öğrencilerin anlık performanslarının yanıltıcı olabilirliği, değerlendirme ölçütleri gibi pek 

çok sorun,  seçme sürecini zorlaştırmaktadır (Altınkurt,2006,s.228). 

 

Bu bağlamda, sınav sonuçları açıklandığında kaybeden adaylar yetkili mercilere, sınavlarda 

bazı öğrencilere ayrıcalık yapıldığı iddiası ile şikâyette bulunulmaktadır(:::). Ayrıca dilekçelerin 

dışında özel yetenek sınavlarının adil bir şekilde olmadığına yönelik basın ve yayında birçok haber 

gündeme gelmektedir (http://www.memurhabercisi.com/genel-haberler/turkiye/ozel-yetenek-

sinavindaki-torpil-iddialari-yalanlandi.html). 

 

Yetenek sınavları genellikle birkaç aşamadan oluşmaktadır. Sınav; belirlenen süreç içinde 

canlı modelden desen çizimi, cansız doğa (natürmort) çizimi, imgesel çalışma konularının yanında 

sanat alanına dönük sorulardan oluşan yazılı sınav şeklinde de olabilmektedir. Araştırmaya konu olan 

her iki üniversite de Resim-iş Öğretmenliği programı için 2009–2010 eğitim öğretim yılı özel yetenek 

sınavında sınav komisyonu, özel yetenek sınavını canlı modelden desen çizimi, imgesel (hayalden 

çalışma) şeklinde belirlemiştir. 

 

Bu araştırma da, araştırmanın yapıldığı üniversitelerin sınav arşivi ve diğer basın ve yayın 

organlarına yansımış haber arşivlerinin incelenmesi sonucu aşağıdaki veriler kaydedilmiştir.  

 

Araştırma sonucunda, 2009-2010 eğitim-öğretim yılı için uygulanan özel yetenek sınavlarında 

Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Ana Bilim Dalı’na gönderilen şikâyet dilekçesi, dilekçede 

adı geçen üniversitenin değerlendirmesi rapor haline getirilerek açıklanmıştır. 

Bu rapora göre;  

1- YÖK’nun belirlediği yönergeler doğrultusunda resim-iş öğretmenliği için yapılan özel yetenek 

sınavlarında desen ve imgesel puanları jüri tarafından verilmektedir. Diğer bahse konu olan 

puan ve uygulamalar ÖSYS kılavuzunun 13. Sayfasındaki değerlendirme kriterlerine tabiidir. 

http://www.memurhabercisi.com/genel-haberler/turkiye/ozel-yetenek-sinavindaki-torpil-iddialari-yalanlandi.html
http://www.memurhabercisi.com/genel-haberler/turkiye/ozel-yetenek-sinavindaki-torpil-iddialari-yalanlandi.html
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2- Sınavlar iki aşamadan oluşmaktadır. İlk aşama canlı modelden insan figürü çizimi, ikinci 

aşama imgesel tasarım sınavı olarak adaylara uygulanmaktadır. 

3-  Sınavda kullanılacak kâğıtlar her adaya fakülte tarafından dağıtılmaktadır. Sınav evrakı 

niteliği taşıyan kâğıtların sol üst kısmında, adayın adı-soyadı ve aday numarasının yazılması 

için özel olarak arkası ve önü siyah bantla kapatılmış olarak hazırlanmaktadır. 

4- Sınav süresi her iki aşama için 90’ar dakikadır.  

5- Sınav sonunda sınav salonlarından toplanan sınav evrakları karıştırılarak tekrar 

numaralandırılır. Değerlendirme bu numaralar üzerinden yapılmaktadır.  

6- Numaralanan sınav evrakları fakülte dekanlığınca oluşturulan komisyon üyeleri tarafından 

değerlendirmeye alınır. 

7- Komisyon üyeleri her bir adaya ayrı ayrı not vermektedir. 

8- Verilen notlardan en yüksek ve en düşük olan notlardan birer tanesi çıkartılarak geriye kalan 

notlar değerlendirmeye alınmaktadır.  

9- Elemeler seçici komisyon tarafından yapılarak geriye kalan adayların puanlarının formüle 

uygun olarak hesaplanmasından sonra,  asil ve yedek listeler şeklinde oluşturulur. 

2.1.Bulgular: 

Her iki üniversitede sınavı kazanan öğrencilere yapılan ankete göre: 

1- Ankete her iki üniversiteden toplam 177 kişi katılmıştır. Bunlar 43 erkek ve 144 bayan olarak 

ayrılmaktadır. 

2- Ankete katılan adayların 5 adedi evli diğerleri bekârdır. 

3- Ankete katılan adayların yaş ortalaması 20-25 olarak ağırlık kazanmıştır. 

4- Ankete katılan adayların ailelerinin orta gelirli olduğu tespit edilmiştir. 

5- Katılan adayların % 55’i en çok bir kez, % 35’i iki kez, %10’u ikiden fazla yetenek sınavına 

girmiş. 

6- Ankete her iki üniversiteden toplam kazanan adayların %85’i birinci tercih olarak resim 

bölümlerini işaretlemişlerdir. 

7- Ankete her iki üniversiteden toplam kazanan adayların % 55’i güzel sanatlar lisesi mezunu, 

8- Ankete her iki üniversiteden toplam kazanan adayların % 7’si meslek lisesi resim-grafik kolu 

mezunu, geri kalanlar düz lise mezunlarıdır. 

9- Ankete katılan adayların %80 ‘i özel yetenek sınavlarına hazırlık kurslarına katılmış, %10’u 

kendi çalışmaları ile hazırlanmıştır. 

10- Adaylardan %60’ı sınav ortamının uygun olmadığı,%40 ‘ı uygun olduğunu belirtmiştir. 

11- %75 ‘i özel yetenek sınavında uygulanan iki aşamalı resim_iş öğretmenliği sınavlarının yeterli 

olduğunu belirtmiştir.%25 ‘i farklı sınav yöntemlerinin uygulanması ile ilgili cevap vermiştir. 
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12- Adaylardan %54 ‘ü yalnız S.Ü. ve F.Ü.‘inde özel yetenek sınavlarına katılırken,  %46’sı diğer 

üniversitelerde sınavlara girmiştir. 

13- Yapılan ankete göre, adayların %88’i yetenek sınavlarında baraj puanı olmalı derken %12 ‘si 

baraj puanının gerekli olmadığını belirtmiştir. 

14- Sınavlar sırasında gözetmenlerin sınav ortamındaki davranışlarının uygun olup olmadığına 

ilişkin adayların, %60’ı gözetmenlerin uygun olduğunu , %40 ‘ı olmadığını belirtmiştir. 

15- Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan fakültelerdeki diğer alanlara yönelen adayların oranı 

yapılan araştırmada %72’lik bir dilimi kapsamaktadır. Sadece resim-iş öğretmenliği sınavlarına 

katılan adayların oranı %28’dir. 

Bulgulardan ulaşılan sonuçlara dayanarak, sınavlara yönelik alınabilecek önlemlere ilişkin 

öneriler aşağıda verilmiştir. 

1- Üniversitelerin eğitim fakültelerinin resim-iş öğretmenliği bilim dallarına öğrenci alımında 

uygulanan özel yetenek sınavlarının; her yıl YÖK ‘nun belirlediği yönerge ile beraber, fakülte 

dekanlığının özel yetenek sınavlarının nasıl yapılacağına yönelik kararları doğrultusunda adaylar 

özel yetenek sınavlarına katılmaktadırlar. Bu yönde ortaya çıkan torpil iddialarının ortadan 

kalkması için, fakültelerce uygulanan sınavda ölçme ve değerlendirme kriterlerinin açık olarak 

ortaya konması gerekmektedir.  

2- Üniversitelerin eğitim fakültelerinin resim-iş eğitimi özel yetenek sınavlarına katılan 

adayların, genel olarak, sınavlara yönelik kaygılarının olduğu ortaya çıkmıştır. 

3- Güzel sanatlar alanında eğitim veren ortaöğretim okullarında ve yüksek öğrenim 

kurumlarındaki güzel sanatlar fakültelerinde eğitimin niteliğini artırmaya yönelik çalışmalar 

yapılmalıdır. 

4- Fakültelerin yaptığı yetenek sınavlarının niteliğinin artırılmasına ve puanlama sisteminin 

geliştirilmesine dönük çalışmalar yapılmalıdır. 

5- Öğrencilerin ÖSS puanı ile yetenek sınavları arasında ilişkinin belirlenmesine yönelik 

araştırmalar yapılabilir. 

6- Farklı sosyo-kültürel bölgelerde yar alan güzel sanatlar liselerinden mezun olan öğrencilerin 

özel yetenek sınavlarındaki başarılarının karşılaştırılmasına dönük araştırmalar yapılabilir. 

7- Adaylara sınav öncesinde ve sonrasında gerekli açıklamalar açık ve net olarak yapılmalıdır. 

Bu da adayların hangi yönde karar vermeleri gerektiği konusunda, onlara fikir verecektir. 

2.2. Özel Yetenek sınavlarının hesaplanma yönergesi  

 

Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı ve Fırat 

Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Anabilim, 2008–2009 Eğitim–Öğretim Yılı Özel 

Yetenek Sınavları ile ilgili yapılan araştırmanın sonucunda sınavlara yönelik birçok veriye ulaşılmıştır.  



II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi  836  
 

II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongre Kitabı 

Üniversitelerin güzel sanatlar eğitimi bölümlerine her yıl özel yetenek sınavları ile öğrenci 

alınmaktadır. Bu doğrultuda uygulanan sınav sisteminin aşamalarını ele aldığımızda, ulaşılan veriler 

şöyledir; 

_ Adayların I. ve II. asama sınav puanlarına göre “Özel Yetenek Sınav Puanı (ÖYSP)” 

hesaplanmaktadır. 

_ Yerleştirmeye esas olan puanlar: 

- ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) 

- Ağırlıklı Ortaöğretim Basarı Puanı (AOBP) (üç puan türünden en yükseği) 

- O yıl girilen ÖSS puanı (ÖSS-P) (dört puan türünden en yükseği) puanlarının belli aralıklarla 

toplanmasından elde edilmektedir. 

_ Özel Yetenek Sınav Puanının (ÖYSP) ağırlıklandırmaya girebilmesi için bu puanlar standart 

puanlara çevrilmektedir. Bunun içinde ÖSYP dağılımının ortalaması ve standart sapması aşağıda 

verilen Formüllere göre yapılmaktadır. 

Ortalama =
ÖSYP′lerinToplamı

𝐴𝑑𝑎𝑦 𝑆𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤
 

                              ÖYSP’lerin Toplamının Karesi 

Standart Sapma =  
�ÖSYP′lerin Kareleri

Toplam𝑏 − ÖSYP
′lerinToplamının Karesi

𝐴𝑑𝑎𝑦 𝑆𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤

Aday Sayısı−1
 

 

_ ÖYSP dağılımının ortalaması ve standart sapması bulunduktan sonra her aday için ÖYSP Standart 

Puanı (ÖYSP-SP) hesaplanır. Bu Hesaplamada aşağıdaki formül kullanılmaktadır. 

ÖYSP-SP = 10 x (adayın ÖYSP Puanı−ÖYSP Puan Dağılımının Otralaması)
ÖYSP Puan Dağılımının Standart Sapması

 + 50 

_ Yerleştirmeye esas olan puan (YP) ise aşağıdaki formülle hesaplanmaktadır. 

Güzel sanatlar alanından başvuran adaylar için: 

YP = ( 1x ÖYSP – SP) + (0,52 x AOBP) + (0,36 x ÖSS-P) 

Güzel sanatlar alanı dışından başvuran adaylar için: 
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YP = ( 1x ÖYSP – SP) + (0,16 x AOBP) + (0,47 x ÖSS-P) 

Yerleştirme puanı formülünde görüldüğü gibi, güzel sanatlar alanından (AGSL, meslek lisesi 

grafik bölümü vb) gelen öğrenciler için, ÖSS puanı 0,36 ile Ağırlıklı Ortaöğretim Basarı Puanı 

(AOBP) 0,52 ile güzel sanatlar alanı dışından (genel liseler vb) gelen öğrenciler için ise, ÖSS 

puanı0,47 ile Ağırlıklı Ortaöğretim Basarı Puanı (AOBP) 0,16 ile çarpılmaktadır(Altınkurt, 

2006,s:229). 
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ÖZET 

Eğitimde teknoloji kullanımının bireye olumlu yansımaları her alanda mümkündür. Bu 

alanlardan biri de görsel sanatlar eğitimidir. Günümüzde ister uygulayan, isterse alımlayan/izleyen 

açısından olsun teknoloji, görsel sanatlar eğitimi için kaçınılmaz bir gerekliliktir. Özellikle günümüz 

sanatının teknolojiyle olan iç içeliği, onun eğitiminde de teknolojiyi zorunlu hale getirmekte, bilgi ve 

iletişim teknolojisinden yararlanmayı önemli kılmaktadır. Bu araştırmada, MEB tarafından 2007 

yılında yayımlanan İlköğretim Görsel Sanatlar Dersi Öğretim Programı’nın “Kazanımlar” öğesi 

teknoloji kullanımı bağlamında incelenmiştir. Araştırmada elde edilen bulgulara göre, tüm ilköğretim 

sınıflarının kazanım ifadelerinde, sadece 8. sınıf Görsel Sanat Kültürü öğrenme alanında bir, Müze 

Bilinci öğrenme alanında ise üç kazanımda olmak üzere toplam dört kazanımda açık biçimde teknoloji 

kullanımına yer verilmiştir. Kazanımlarla ilişkilendirilen etkinlik örneklerine bakıldığında ise açık ya 

da örtük biçimde teknoloji kullanımına yer verildiği saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Görsel sanatlar, resim, öğretim programı, teknoloji. 
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ABSTRACT 

Taking advantage of technology in all fields of educational settings has a positive influence on 

individuals. One of those fields is visual arts education. Nowadays technology is an inevitable must 

for both parties as users and viewers. Especially if we take modern-day arts and technology into 

consideration, using technology in educational settings of visual arts becomes a necessity. In this age, 

taking advantage of information and communication technologies has a vital importance. In this study, 

Elementary School Visual Arts Curriculum which has been published by National Educational 

Ministry in 2007,  “Learning Outcomes” component has examined in order to using technology. 

According to the results, using technology takes part in all elementary school classes’ learning 

outcome statements, just one statement in 8. class’s Visual Arts Culture learning, and three statements 

in Museum Consciousness learning. Therefore, there are just four clear statements those are about 

using technology. Activity examples which are in relation with “Learning Outcomes” contain clear or 

implicit statements about using technology. 

Keyword: Visual arts, painting, curriculum, technology. 

1. GİRİŞ 

Bilimsel, sosyal, kültürel, ekonomik, politik birçok değişkeninin etki ettiği ve dinamik olarak 

sürekli değişime zorladığı eğitim, bu değişimlere paralel bir gelişim göstermek çabasındadır. Zaman 

içinde yaşamın bir parçası haline gelerek sokakta, evde, işyerinde, tatilde vb. yerlerde teknolojik 

gelişmelerle karşı karşıya kalan birey, teknoloji ürünleri olan her tür araç-gereci anlamlı, akılcı ve 

yaratıcı biçimde kullanabilmeli, eğitim ona bu fırsatı ve ortamı vermelidir. İşte böyle bir süreç, eğitim 

teknolojisinin bir süreci olarak karşımıza çıkmaktadır. 

  

Her tür ürünün bir üretim teknolojisi olduğu gibi eğitim sisteminde üretilen eğitimin de 

kendine özgü kullandığı üretim teknolojileri vardır. Bunlar, eğitsel amaçlı üretim, eğitim ve öğretim 

teknolojileridir. Bu teknolojiler olmadan eğitim sistemi, ürün ortaya koyamaz (Başaran, 2006). 

İçinde yaşadığımız çağda bilgi büyük bir güç olarak görülmektedir. Endüstri toplumları artık 

bilgi toplumlarına dönüşmekte, bilişim devriminden, bilgi teknolojilerinden söz edilmektedir. 

Akkoyunlu’ya (1994) göre bu hızlı değişime ayak uydurabilecek genç kuşakların eğitimi için bilgi 

teknolojisine de önem verilmeli, eğitime bilimsel ve teknolojik bir nitelik kazandırılmalıdır. 

 

Değişen dünya koşullarına uyum sağlayan bir eğitim süreci düşünüldüğünde eğitimde 

teknolojinin gerekliliği açık bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Eğitimde teknoloji gereksiniminin ve 

kullanımının olumlu yansımaları şu şekilde sıralanmaktadır (Sherry ve Gibson, 2002; Akt: Erişti, 

2005): 
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• Eğitim süreçlerinde teknoloji kullanımı, eğitim programında belirlenen hedefi 

gerçekleştirmeye yönelik sunumların incelenip öğrenme etkinliğine uyarlanması ve 

değerlendirilmesi sürecinde kullanılan araç ve teknikler ile gelişen dünya gerekliliklerine 

uyum sağlamak anlamına gelmektedir. 

• Günümüzdeki eğitim ortamlarında yalnızca bilgi edinimi değil; teknolojik gelişmeler 

doğrultusunda bilgi edinimini yönlendirme söz konusudur. 

• Eğitim süreçlerinde teknoloji kullanımı ile oluşturulan çeşitlilik, bireylerin eğitim 

sürecine gelişim, değişim ve yenilik sunmuştur. 

• Eğitim süreçlerinde teknoloji kullanımı öğretmenin bilgiye ulaşımı yönlendirmedeki 

rolünü her geçen gün daha da artırmaktadır.  

• Öğrenciler, öğretmenin kılavuzluğunda ancak kendi yeti ve yeterliklerinin de farkında 

bir öğrenme sürecini çağdaş teknolojiler ile desteklenmiş bir eğitim ile edinmektedirler. 

• Öğrenci, teknolojik ortamlar doğrultusundaki öğrenme süreçlerinde oluşturulan 

etkileşimlerden yararlanarak kendisini rahatlıkla ifade edebilme konusunda birçok olanağa 

sahiptir. Bu olanaklar doğrultusunda birey, kendisini ifade etme sürecindeki yeterliklerini ve 

ihtiyaçlarını daha net bir biçimde belirleyip karşılayabilir. 

• Teknoloji destekli öğrenme ortamında bireysel farklılıklar doğrultusunda bir öğrenme 

ve öğretme süreci oluşturulabildiği için, öğrenci öğrenme konusunda daha özgür ve sınırsız 

olabilmektedir. 

• Teknoloji desteği bir çok bakış açısı ve düşünceler dahilinde bilgi edindirmekte ve 

öğrenci bu süreçteki öğrenmeleri denetleyebilmektedir. 

• Teknoloji destekli öğrenme ortamları süreçte kullanıcıyı merkeze almaktadır. 

1.1. Problem Durumu 

Eğitimde teknoloji kullanımının bireye olumlu yansımaları her alanda mümkündür. Bu 

alanlardan biri de görsel sanatlar eğitimidir. Günümüzde ister uygulayan, isterse alımlayan açısından 

olsun teknoloji, görsel sanatlar eğitimi için kaçınılmaz bir gerekliliktir. Özellikle günümüz sanatının 

teknolojiyle olan iç içeliği, onun eğitiminde de teknolojiyi zorunlu hale getirmekte, bilgi ve iletişim 

teknolojisinden yararlanmayı önemli kılmaktadır.   
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Görsel sanat eğitiminde kullanılan önemli yöntemlerden biri olan Çok Alanlı Sanat Eğitimi 

Yöntemi (ÇASEY), teknolojiden ve teknolojik materyallerden yoğun biçimde yararlanmayı 

gerektirmektedir. Bu yöntemin kapsamındaki alanlardan özellikle sanat tarihi ve sanat eleştirisi 

alanlarındaki her türlü etkinlikte, görsel materyallerin kullanımı olmadan gerçek bir sanat eğitimi ve 

öğretiminden söz edilemez. Bir resim, bir heykel, bir seramik ya da bir mimari yapı görsel yollarla 

(video, film, bilgisayar, fotoğraf, tıpkıbasım vb.) öğrenciye sunulmadan, sadece sözel bir 

betimlemeyle hiç bir sanatsal öğrenme nitelikli bir biçimde gerçekleşemez. Bu nedenle, görsel 

sanatlara ilişkin birçok eserin fotoğraf, tıpkıbasım, kartpostal, film, video, VCD, DVD vb. gibi görsel 

öğretim materyallerinin arşivinin oluşturulması son derece önemlidir (Yolcu, 2005). 

Millî Eğitim Bakanlığı, 2004-2005 öğretim yılında öğretim programlarında köklü bir 

değişikliğe gitmişti. Yapılandırmacı yaklaşımı içeren bu değişikliği pilot uygulama ile başlatmıştı. 

2005-2006 öğretim yılından itibaren ise tüm ülkedeki öğretim programları yapılandırmacı yaklaşıma 

göre tasarımlanmış ve uygulamaya koyulmuştu.   

Çağdaş yapılandırmacı kuramın kurucusu olarak kabul edilen Paiget’ye göre zekânın 

örgütleme ve uyum işlevleri vardır (Hill, 1977; Akt: Altun ve Büyükduman, 2007). Piaget’nin çağdaşı 

olan bir diğer psikolog Vygotsky, bilginin beyinde yapılandırılması sürecinin kültürel kimlik, kişinin 

içinde yaşadığı coğrafi bölge ve buna bağlı olarak konuştuğu dilden bağımsız olamayacağını 

savunarak yapılandırmacılığa sosyo-kültürel bir yaklaşım getirmiştir (Altun ve Büyükduman, 2007). 

Yapılandırmacı yaklaşımda öğrenme, aktif ve öğrenci merkezli öğrenme etkinliklerini 

içermektedir. Öğrenci merkezli etkinliklerin gerçekleştirildiği bu süreçte öğrenciler; kendi sorularını 

sormaya, kendi deneylerini yapmaya ve kendi sonuçlarına varmaya özendirilir. Fox’a (2001) göre, 

yapılandırmacı öğrenme tasarımı etken bir süreçtir; bilgiyi öğrenci oluşturur. Bu yaklaşımda bilgi 

keşfedilmez, icat edilir. Charles’e (2000) göre ise, en iyi öğrenme, bireyin somut objelerle doğrudan 

karşılaşması ve diğer arkadaşlarıyla olan ilişkilerine dayalı olarak gerçekleşmektedir. Pintrich (2000), 

kendi kendine düzenleyerek öğrenmeyi; öğrencilerin kendi hedeflerini belirledikleri ve bu doğrultuda 

kendi biliş, motivasyon ve davranışını kontrol ettikleri, izledikleri ve düzenledikleri; belirlenen 

bireysel hedefler ve çevrenin bağlamsal nitelikleri tarafından yönlendirilen, aktif ve yapılandırıcı süreç 

olarak tanımlanmaktadır (Lapan ve diğ., 2002; Akt: Gülpınar, 2005). 

Tüm bu görüşlerden hareketle, yapılandırmacı yaklaşımın temel nitelikleri özetle şöyle 

sıralanabilir: (a) Öğrenme aktif bir süreçtir, (b) Bilgi doğrudan aktarılmaz, doğrudan gelmez; 

oluşturulur, (c) Bilgi keşfedilmez, ama kurulabilir, (d) Bilgi bireye bağlıdır ve bireyseldir, (e) Bilgi, 

sosyal etkileşim ile oluşturulur, (f) Öğrenme, temelde kelimelere anlam kazandırma sürecidir, (g) 

Öğrenme, açık uçlu, karmaşık sorunları çözmeyi ve anlamlandırmayı gerektirir (Fox, 2001; Akt: 

Bukova-Güzel ve Alkan, 2005). 
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Yapılandırmacı bir sınıfta etkili iletişim kurmak için, çoklu iletişim araçlarının etkin olarak 

kullanıldığı; öğrencilerin, öğretmenleriyle birlikte çoklu iletişim araçlarını planladığı; çoklu ortamları 

kendileri yapılandırdıklarında, teknoloji tarafından kontrol edilmek yerine, düşünme ve öğrenme 

düzeylerini yükselterek teknolojiyi kullanma becerisi kazandıkları ve teknolojiyi kullanarak öğrenmeyi 

öğrendikleri belirtilmektedir (Jonassen et aL., 1996; Akt: Erdem ve Demirel, 2002). 

Yapılandırmacı yaklaşım tasarımındaki öğrenme-öğretme sürecinde, eğitim teknolojisinin 

etkin kullanımı çok önemli bir katkı sağlar. Öğrencilerin bilgiye ulaşmalarının kolaylaştırılması, 

gözlem, araştırma gibi etkinliklerin bilgi teknolojisi ürünleri kullanılarak yapılmasının sağlanması bu 

katkıda ilk söylenecekler arasındadır. Tüm bunlar dikkate alındığında, yapılandırmacı yaklaşıma göre 

hazırlanmış ve uygulanmakta olan İlköğretim Görsel Sanatlar Dersi Öğretim Programı’nın, teknoloji 

kullanımı bağlamında değerlendirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.  

 

1.2. Araştırmanın Amacı 

Eğitim teknolojisinin öğrenme-öğretme sürecinde etkin ve verimli kullanılması öğrenci ve 

öğretmene büyük kolaylıklar sağlayacağı bir gerçektir. Yapılandırmacı yaklaşıma göre hazırlanmış 

öğretim programlarının uygulanmasında da bilgi ve eğitim teknolojilerinin etkin kullanımının önemi 

bilinmektedir. O halde, öğretim programlarının kapsamında teknolojinin kullanımına verdiği önem ve 

fırsat bakımdan incelenmesi gereği de açıktır. Bu gerçekten hareketle bu araştırmanın temel amacı; 

İlköğretim Görsel Sanatlar Dersi Öğretim Programı’nın tüm sınıfların kazanımlarında teknolojiye yer 

verme düzeyini belirlemektir.  

 

1.3. Sınırlılıklar 

Bu araştırma; 

 

1. MEB tarafından 2007 yılında yayınlanan İlköğretim Görsel Sanatlar Dersi Öğretim 

Programı’nın “Kazanımlar” öğesi ve kazanımların ilişkilendirildiği “Etkinlik Örnekleri” ile, 

 

2. Teknolojik materyaller ve bunların kullanımının gerektirdiği programlarla sınırlıdır. 

 

Teknolojiden söz edildiğinde, çok geniş bir alandan söz edildiği ve eğitim öğretimde 

kullanılan neredeyse tüm materyali içeren bir kapsam söz konusu olduğu unutulmamalıdır. Yerine 

göre yazı tahtası da bir teknolojidir. Ancak, bu araştırmada daha çok 20. yüzyılın ikinci yarısı ve 

günümüzün teknolojisi olan sayısal teknoloji dikkate alınacaktır. Bunlar; fotoğraf, 

tıpkıbasımlar/röprodüksiyon, internet, bilgisayar, bilgisayar yazılımları, grafik tabanlı programlar, 

(Painter, 3D Studio Max, Photoshop, Illustrator, Corel Draw vb.), tarayıcılar, dijital kamera, fotoğraf 
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makinesi, tepegöz, projeksiyon cihazı, VCD, DVD, video, film, televizyon, ses kaseti, fotokopi, 

yazıcılar vb. dir.  

2. YÖNTEM 

2.1. Araştırmanın Modeli 

Bu araştırma, doküman incelemesine dayalı nitel bir araştırmadır. Doküman incelemesi 

“araştırılması hedeflenen olgu veya olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizini 

kapsar” (Şimşek ve Yıldırım, 2004: 144). Bu çalışmada da İlköğretim Görsel Sanatlar Dersi Öğretim 

Programı’nın kazanımları ile teknoloji kullanımına ilişkin yaklaşımlar irdelenerek analiz edilmiştir. 

2.2. Veri Toplama Aracı 

Araştırmada veri toplama aracı olarak MEB tarafından 2007 yılında yayınlanan İlköğretim 

Görsel Sanatlar Dersi Öğretim Programı kullanılmıştır. Programın “Kazanımlar”ı, ilişkilendirildiği 

etkinlik örnekleriyle birlikte birinci sınıftan sekizinci sınıfa doğru kademeli olarak incelenmiştir. Bu 

doğrultuda, kazanımlarla teknolojik materyaller, oluşturulan çapraz tabloya yerleştirilerek 

ilişkilendirilmiştir. 

3. BULGULAR VE YORUM 

Bu bölümde, araştırmanın amacı ve sınırlılığı gereği, Görsel Sanatlar Dersi Öğretim 

Programı’nın “Kazanımlar” öğesine ilişkin elde edilen bulgulara ve yorumlarına yer verilmiştir.  

 

Görsel Sanatlar Dersi Öğretim Programı’nda yer verilen tüm sınıflara ait kazanımlar, üç 

öğrenme alanına (Görsel Sanatlarda Biçimlendirme, Görsel Sanat Kültürü, Müze Bilinci) göre tablolar 

halinde, “Etkinlik Örnekleri” ve “Açıklamalar” başlıklarıyla da ilişkilendirilerek verilmiştir (MEB, 

2007: 41-78). Kazanımların tümü incelendiğinde, sadece 8. sınıf Görsel Sanat Kültürü öğrenme 

alanında bir, Müze Bilinci öğrenme alanında ise üç kazanımda olmak üzere toplam dört kazanımda 

açık biçimde teknoloji kullanımına yer verilmiştir (Tablo 1). 
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Tablo 1: Kazanım İfadelerinde Teknoloji Kullanımına İlişkin Bulgular 

Sınıf 
Öğrenme 

Alanı 
Kazanımlar 

Teknolojiye ilişkin 

kullanılan ifadenin 

niteliği 

(Açık / Örtük) 

8 GSK 
11. Teknolojik gelişmelerin görsel sanatlara etkisini 

açıklar. 
Açık 

8 MB 

3. İnternet üzerinden bir müze ziyareti yapar. 

4. İnternet üzerinden araştırdığı müzeye yönelik 

tanıtıcı görsel çalışmalar yapar. 

5. Kültürel mirasa sahip çıkmanın önemini 

pekiştirmede bilişim teknolojilerinden yararlanır. 

Açık 

(GSK: Görsel Sanat Kültürü,  MB: Müze Bilinci) 

Diğer tüm sınıfların üç öğrenme alanındaki kazanımlarında ise örtük biçimde de olsa teknoloji 

kullanımına yer verilmemiştir. Oysa her eğitim alanında olduğu gibi görsel sanatlar eğitiminde de 

teknoloji kullanımı hedefler arasında yer almalıdır. Öğrenci hem sanatsal uygulamalar yaparken, hem 

de eleştirip değerlendirirken, teknolojiden yararlanabilmelidir.  

Görsel Sanatlar Dersi Öğretim Programı’nın “Kazanımlar Tablosu”nda yer alan ve her sınıf 

için verilen “Etkinlik Örnekleri”, 41 ile 78. sayfalar arasında verilmiştir. Bu etkinlik örneklerinde açık 

ya da örtük biçimde teknoloji kullanımının çeşidi, niteliği ve düzeyi Tablo 2’de verilmiştir: 

Tablo 2 : Kazanımlar Tablosunda Yer Alan Etkinlik Örneklerinde Teknoloji Kullanımı 

Sınıf 
Öğrenme 

Alanı 
Önerilen etkinlik örneği Teknoloji kullanımına ilişkin bulgular 

Teknolojiye 

ilişkin kullanılan 

ifadenin niteliği 

(Açık / Örtük) 

1 GSB “Canım Atatürk’üm” 
“Öğrencilerden, Atatürk ile ilgili resim ve 

fotoğraflar getirmeleri istenir” 
Açık 

1 MB “Ören Yerinden Müzeye” 
“Öğretmen öğrencileri varsa bir ören yerine 

götürür ya da ören yeri fotoğrafı gösterir” 
Açık 

1 MB “Anısına 
“Öğretmen, öğrencileri varsa bir anıta 

götürür ya da bir anıt fotoğrafı gösterir” 
Açık 

1 MB “Müzeyi Tanıyorum” 

“Müzeyi tanıtıcı görsel görsel materyaller 

(fotoğraf, broşür, kartpostal vb) 

incelenebilir” 

Açık 

1 MB “Müze Panosu” 
“… müzelerle ilgili görsel dokümanlarla 

pano düzenlemesi yaptırılabilir” 
Örtük 

2 GSB “İzindeyiz” “Öğretmen, öğrencilerden görsel Açık 



II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi  845  
 

II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongre Kitabı 

çalışmalarında kullanmak üzere Atatürk 

fotoğrafları getirmelerini ister” 

2 GSK 
“Çevremizi Temiz 

Tutalım” 

“Kart, broşür, fotoğraf vb. görsel 

materyallerden yararlanarak…” 
Açık 

2 GSK “Anne ve Çocuk” 
“Sınıfa, Neşet Günal’ın ‘Anne ve Çocuk’ 

isimli tablosunun röprodüksiyonu getirilir” 
Açık 

3 GSB “Atatürk Albümü” 

“Öğrenciler, Atatürk’ün anne ve babasına ait 

fotoğrafları, Atatürk’ün asker ve sivil 

fotoğraflarını…bularak sınıfa getirirler” 

Açık 

3 GSK “Hayvanat Bahçesi” 

“Öğenciler, çevrelerinde, hayvanat 

bahçesinde gördükleri ya da televizyondan 

izledikleri hayvanlardan …” 

Açık 

3 GSK “Lokantada” 
“Öğrencilere, Nuri Abaç’ın ‘Lokantada’ 

isimli eserinin röprodüksiyonu gösterilir” 
Açık 

3 GSK 
“Hareketli Resim 

Yapıyorum” 

“Öğrencilere, Jackson Pollock’un yaptığı 

aksiyon resimlerden biri gösterilir” 
Açık / Örtük 

3 MB “Bilgiye Yolculuk” 

“…Öğrenciler, farklı sorularla 

yönlendirilerek internet ortamından, daha 

önce gidip gören kişiler ve yetkililer gibi 

canlı kaynaklardan; gazete, dergi ve 

broşürlerden, kütüphanelerden…” 

Açık 

4 GSB “Çizgilerle Heykel” 
“Ömer Uluç’un spiral borularla çalıştığı üç 

boyutlu eserlerinden örnekler gösterilebilir” 
Açık / Örtük 

4 GSB “Atatürk Takvimi” 

“Öğrencilerden, Atatürk fotoğrafları ve 

renkli fon kartonları getirmeleri istenir. (…) 

Ay ve gün çizelgeleri bilgisayarda 

hazırlanarak ya da başka bir takvimden 

fotokopi yoluyla çoğaltılarak…” 

Açık 

4 GSK “Sürpriz” 

“Öğretmen (…) renkli fotokopiyi büyüterek 

sınıfa getirir. (…) Bu görüntüler, bilim-teknik 

dergilerinden ya da internet ortamından 

sağlanabilir” 

Açık 

4 GSK “Motiflerin Dili” 

“Halı, kilim, yazma, takı, seramik vb. yöresel 

ürünlerin motif, renk, biçimlerini inceledikten 

sonra…” 

Örtük 

4 MB “Takvim” 

“(…) Her öğrenci yakın çevresindeki bir 

müzeden beğendiği bir eserin fotoğrafını 

temin eder. Hata yapma olasılığına karşı 

fotokopi ile çoğaltma yaptırabilir…” 

Açık 

4 MB “Etnografya Müzesi “Öğrenciler, yakın çevrede var ise bir Açık 
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Kuruyoruz” etnografya müzesine götürülmeli, yok ise 

sanal ortamda etnografya müzesi ziyareti 

yapmaları ve özellikleri hakkında bilgi sahibi 

olmaları sağlanmalıdır” 

4 MB “Bil Bakalım” 

“Öğrencilerden, ders öncesi müze çeşitleri 

hakkında küçük bir araştırma yaparak 

gelmeleri istenir” 

Örtük 

5 GSK “Sanatçı-Zanaatçı” 

“Ünlü sanatçılara ait röprodüksiyonlar, 

sanatçılar hakkında gazete broşürleri, 

yazılar, filmler vb. dokümanlara ulaşılabilir 

ve…” 

Açık 

5 MB “Mozaik Yapıyorum” 

Öğrencilere, bir hafta öncesinden “Antakya 

Mozaikleri” ile ilgili küçük bir araştırma 

yapmaları söylenir. Sınıfa getirilen Antakya 

Mozaikleri’ne ait fotoğraflar incelenir” 

Örtük / Açık 

6 GSB 
“Mutluluk, Korku, Hüzün, 

Hastalık” 

“Renklerin psikolojik etkilerini kavratma 

amaçlı araştırma ödevi verilir” 
Örtük 

6 GSB “Yıldızlı Gece” 
“Van Gogh’un ‘Yıldızlı Gece’ tablosu 

incelenerek kullanılan renklerle…” 
Örtük 

6 GSB “Bir Rengin Hikâyesi” 
“Öğretmen sınıfa renkli bir röprodüksiyon ve 

siyah-beyaz fotokopisini getirir” 
Açık 

6 GSK “Suda Yüzen Renkler” 

“Öğrenciler, geleneksel sanatlarımızdan 

‘ebru sanatı ve sanatçıları’ hakkında bilgi 

edinir” 

Örtük 

6 MB 
“Bu Eser Hangi Kültüre 

Ait?” 

“Müze ziyareti sonrası sınıfta çeşitli 

kültürlere ait eserlerin fotoğrafları gösterilir 

ve…” 

Açık 

6 MB “Anadolu” 
“Anadolu uygarlıklarına ait eserlerden (ikiz 

idol, güneş kursu vb.) yararlanarak…” 
Örtük 

6 MB “Sikke Basıyorum” 

“Öğrencilerin, müzelerden ya da 

fotoğraflardan çeşitli sikke örnekleri 

görmeleri ve konu hakkında bilgi edinmeleri 

sağlanır” 

Açık 

6 MB “Maske Yapıyorum” 

“Öğrenciler, Anadolu uygarlıklarına, Afrika 

yerlilerine, Kızılderililere vb. ait maske 

örneklerinin fotoğraflarına ulaşarak…” 

Açık / Örtük 

7 GSK “Arşiv” 

“Öğrenciler, sevdikleri eserlerin 

fotoğraflarını, kartpostallarını kullanarak bir 

dosya oluştururlar” 

Açık 

7 GSK “Kültürlerin Buluşması” “Öğrencilerden bir kültüre ait belli başlı Örtük 
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özellikleri (yaşadıkları ortamlar, giyimleri, 

milli renkleri vb.) araştırmaları istenir” 

7 MB “Eser Avı” 
“Öğretmen, önceden sınıf sayısına göre 

müzedeki bazı eserlerin fotokopisini çektirir” 
Açık 

7 MB “Ben Hangi Eserim?” 

“Her bir öğrenci müzede ilgilendiği bir sanat 

eserini belirleyerek fotoğrafını edinir. Eser 

hakkında araştırma yaparak…” 

Açık / Örtük 

8 GSB “Karikatür Çiziyoruz” 
“Ünlü Türk karikatürcülerinin eserlerinden 

örnekler gösterilir…” 
Örtük 

8 GSK “Eser Analizi” 

“Vincen Van Gogh, Toluouse Lautrec, Frida 

Kahlo, Fikret Mualla, Cihat Burak gibi 

yaşamlarını eserlerine yansıtan sanatçılara 

ait eserlerden örnekler sınıfa getirir” 

Örtük 

8 GSK “Minyatür” 

“Dönemin savaş sahnelerini, eğlence 

hayatını, yaşantısını anlatan bir minyatür 

incelemesi yapılabilir” 

Örtük 

8 MB “Osman Hamdi Bey” 

“Türk Müzeciliği ve Osman Hamdi Bey ile 

ilgili dokümanlar, görsel materyaller 

toplanıp sınıf ortamında tartışılarak 

yorumlanabilir” 

Açık / Örtük 

8 MB 
“Sanal Ortamda Müzeyi 

Tanıyorum” 

“Sanal ortamın imkânlarından yararlanarak 

yerli veya yabancı bir müze ziyaret edilir. Bu 

müze ile ilgili dikkat çekici eserlere vb. ait 

özellikleri içeren dokümanların çıktısı 

alınarak…” 

Açık 

8 MB 
“Tarihi Sanat Eserleri Bize 

Neler Söylüyor?” 

“Öğrenciler, müzelerde yer alan eserlerden 

istediği birini seçerek…. (….) Bu konuda 

Anadolu Antik Çağ, Selçuklu ve Osmanlı 

seramikleri, Anadolu Selçuklu figürlü 

çinileri; minyatürler, duvar resimleri,halı, 

kilim, yazma motifleri vb. örneklerden yola 

çıkabilir” 

Açık / Örtük 

 

(GSB: Görsel Sanatlarda Biçimlendirme,   GSK: Görsel Sanat Kültürü,   MB: Müze Bilinci) 

Açıklama: Açık ya da örtük biçimde teknoloji kullanımına ilişkin ifadeler koyu harflerle belirtilmiştir. 

Tablo 2’deki verilere bakıldığında, etkinliklerde kullanılan teknolojinin ağırlıklı olarak 

fotoğraf, röprodüksiyon, kartpostal, broşür, fotokopi vb. basılı kaynaklar olduğu; internetten ise biri 

üçüncü, diğeri dördüncü sınıf olmak üzere sadece iki defa söz edildiği anlaşılmaktadır. Ancak, 
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sekizinci sınıftaki “Sanal Ortamda Müzeyi Tanıyorum” etkinliğinde sanal ortamdan söz edildiği ve 

doküman çıktısı ile de bilgisayara işaret edildiği görünmektedir. 

 

İlköğretim Görsel Sanatlar Dersi Öğretim Programı’nın tüm sınıflarının kazanımlarının 

ilişkilendirildiği örnek etkinliklerde açık ya da örtük biçimde işaret edilen teknoloji kullanımının 

öğrenim alanlarına göre dağılımına bakıldığında ise, ağırlıklı olarak basılı görsel materyallere 

(fotoğraf, broşür, kartpostal, gazete, dergi, tıpkıbasımlar, fotokopi) vurgu yapıldığı, örnek olarak 

verildiği görülmektedir (Tablo 3). Tablo 3 incelendiğinde, toplam 42 kez vurgu yapılan teknolojik 

materyallerin 34’ünün basılı görsel materyaller olduğu; internete 4, bilgisayara 1, VCD, DVD, video, 

film, televizyona ve yazıcılara 1’er kez örnek verildiği anlaşılmaktadır. Bilim, sanat ve teknolojinin 

birbirine yaklaştığı ve yakınlaştığı günümüzde, sayısal/dijital teknolojiye yönelik bu uzaklık, 

programın teknolojiye kayıtsız kaldığını gösterecek bulgular olarak karşımıza çıkmaktadır. Her üç 

öğrenme alanında da bazen yaparak bazen de eleştirerek ya da sanatın tarihsel süreçlerini algılayarak 

sanatsal etkinliğe katılacak çocuğun, sayısal teknolojiyi kullanmasına atıfta bulunmayan program, 

genel amaçlarını gerçekleştirebilme noktasındaki hedeflerine ulaşamayacaktır. Özellikle Görsel Sanat 

Kültürü ve Müze Bilinci öğrenme alanlarında daha çok ihtiyacı hissedilen bilgisayar, internet, VCD,  

DVD, video, film, dijital kamera, projeksiyon cihazı vb. sayısal teknolojilerden gereği kadar 

yararlanılmaması, programın bir eksikliği olarak karşımıza çıkmaktadır.  

 

Tablo 3: Kazanımların İlişkilendirildiği Etkinliklerde Öğrenim Alanlarına Göre 

Teknoloji Kullanımı 

Teknolojik ve Görsel 

Materyaller ile Paket 

Programlar 

Öğrenme Alanları 

Toplam 
GSB GSK MB 

Basılı görsel materyal 

(Fotoğraf, broşür, kartpostal, 

gazete, dergi, tıpkıbasımlar, 

fotokopi)  

10 10 14 34 

İnternet 0 1 3 4 

Bilgisayar 1 0 0 1 

Bilgisayar yazılımları 0 0 0 0 

Grafik tabanlı programlar 

(Painter, 3D Studio Max, 

Photoshop, Illustrator, Corel 

Draw vb.) 

0 0 0 0 

Tarayıcılar 0 0 0 0 

Digital kamera 0 0 0 0 

Fotoğraf makinesi 0 0 0 0 
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Tepegöz 0 0 0 0 

Projeksiyon cihazı 0 0 0 0 

VCD, DVD, Video, Film 0 1 0 1 

Televizyon 0 1 0 1 

Ses kaseti 0 0 0 0 

Yazıcılar 0 0 1 1 

TOPLAM 42 

 

4. TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER 

Teknoloji kullanımına ilişkin olarak “Kazanımlar” öğesi sınırlılığında Görsel Sanatlar Dersi 

Öğretim Programı’nın değerlendirmesinin yapıldığı bu araştırmanın bulgularında, ilköğretimin tüm 

sınıflarına ait toplam 203 kazanımdan sadece 4 kazanımında teknoloji kullanımına ilişkin açık ifadeler 

vardır. Teknoloji ve bilişim çağı olduğu söylenen çağımızda, bir öğretim programının kazanımlarında, 

teknolojinin kullanımına yönelik hedeflerin bu kadar az olması bir eksiklik olarak düşünülmelidir. 

Programın, sekizinci sınıf öğrencileri dışında teknoloji kullanımına yönelik hedeflerinin olmaması, 

hem programın genel amaçlarına ulaşılması anlamında, hem de çağımız bireylerinin teknolojinin 

kendileri üzerindeki olumlu katkılarını yeteri kadar kavrayabilmesi ve onu kullanabilmesi anlamında 

katkı yapmadığını gösterdiği söylenebilir. 

Görsel Sanatlar Dersi Öğretim Programı’nın kapsamı; (1) Görsel Sanatlarda Biçimlendirme, 

(2) Görsel Sanat Kültürü ve (3) Müze Bilinci öğrenme alanlarından oluşmaktadır. Bunlardan Görsel 

Sanatlarda Biçimlendirme öğrenme alanında atölye çalışmalarına (uygulamalı çalışmalar), diğer iki 

alanda ise ağırlıklı olarak kuramsal etkinlikleri içeren alanlardır. Böyle olmasına karşın Görsel 

Sanatlar Dersi Öğretim Programı’nda verilen etkinlik örneklerine bakıldığında, uygulamalı çalışmalara 

daha çok ağırlık verildiği görülmektedir. Bu durum ilk üç sınıf için uygun olsa da (10 yaşına kadarki 

dönemde çocuklar daha çok yaparak-yaşayarak öğrenirler) sonraki sınıflar için uygun değildir. Görsel 

Sanat Kültürü ve Müze Bilinci etkinliklerinin program içindeki ağırlığının artması, sanat eğitiminin 

temel amaçlarına daha denk düşer. Çocuk/öğrenci sanat yaptığı kadar, sanat eserini anlama, onunla 

iletişime geçebilme, onu eleştirebilme; geçmişten günümüze sanatın tarihsel sürecini kavrayabilme, 

görsel okur-yazarlık gibi bir dizi görsel sanat kültürü değerlerini özümseyebilmelidir. Bu gerçek göz 

önüne alındığında, bilişsel ve duyuşsal gelişimler açısından bilgi ve iletişim teknolojisinin ne kadar 

önemli olduğu daha açık bir şekilde anlaşılır. Bu nedenledir ki, kapsamında önemli bir yer tutan ve 

bilişsel davranışları düzenleyen kuramsal etkinlikler açısından teknoloji kullanımına önemle yer 

vermek gereği vardır. Unutulmamalıdır ki, eğitim sürecinde teknolojik olanakları kullanabilen 

bireyler, edindikleri kazanımları okulda bırakmayıp yaşamlarına da yansıtabilmekte ve çağın 

gereksinimlerine karşılık verebilmektedirler. 
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Diğer taraftan, görsel sanatlar eğitiminde teknoloji kullanımının uygulamalı çalışmalarda da 

çok önemli bir yeri olduğu açıktır. Büyük bir hızla değişen teknoloji ve onun sunduğu olanaklar, sanat 

üretimine çok önemli katkılar sunmaktadır. Bu katkılardan yararlanılması bir zorunluluktur. 

Geleneksel yöntem ve tekniklerle yapılabilecek sanatsal çalışmalar olabileceği gibi, çoklu ortam 

teknolojisinden yararlanmak, günümüz koşullarının bir gereğidir. Özellikle bilgisayar ortamında, 

uygun programlar (Photoshop, Painter, 3D Studio Max, Poser, Paint Shop Pro, Illustrator, PhotoPaint, 

PhotoImpact, Corel Draw vb.) yoluyla yapılacak etkinliklerde, ekleme, çıkarma, deneme-tekrar 

deneme, biçim bozma vb. anlatım tekniklerinden yararlanarak yaratıcı çalışmalar yapılabilmesi 

mümkündür. Özellikle grafik tasarımlarda bolca yararlanılabilecek bu programlar, hem öğrencilerin 

zamanı daha etkili kullanabilmelerine yardımcı olur hem de bazı ince ayrıntıların daha kolaylıkla 

yapılabilmesine olanak sağlar. Oysa Görsel Sanatlar Dersi Öğretim Programı, bu tür teknolojinin 

kullanımını açık biçimde önermemekte, yol göstermemektedir. Bu durumun, ilköğretim okullarındaki 

ortamın ve donanım eksikliklerinin dikkate alınmasından kaynaklandığı söylenebilirse de, sözü edilen 

ifadelerin programda yer alması ve bu doğrultuda gerekli önlemlerin alınmasına aracı olması gerekirdi. 

Belki de böylece, bir zorunluluğun gereği olarak Görsel Sanatlar Dersi öğretiminin ihtiyacı olan 

teknolojik donanımların hemen her ilköğretim okulunda asgari düzeyde de olsa okullarımıza 

kazandırılmasına yardımcı olunabilirdi.  

Günümüzde, çoğu okulumuzda sanat atölyesi yoktur. Öğrenciler, kalabalık dersliklerde 

sanatsal etkinlik yapmak zorundadırlar. Oysa görsel sanatlar dersinin hedeflediği amaçlar böyle bir 

eğitim ortamında gerçekleşemez. Eğer bir ders, gerekli görülüp programa koyulmuşsa, o dersin 

gerektirdiği tüm koşullar, en azından asgari düzeyde sağlanmalıdır. Aksi takdirde bir süs olmaktan 

öteye geçmez. Nasıl ki kimya, fizik ya da biyoloji dersleri, laboratuar ortamında ve gerekli 

donanımlarıyla öğrenilebilirse, görsel sanatlar dersi de sanat atölyelerinde ve gerekli donanımlarıyla 

öğrenilebilir. O nedenledir ki, tüm okullarımızda, donanımlarıyla birlikte sanat atölyeleri açılmalı, 

uygulamalı ve kuramsal tüm etkinlikler bu özel dersliklerde yapılmalıdır. Bu koşullar yerine 

gelmedikçe, görsel sanatlar dersinden beklenen hedeflerin gerçekleşmesi bir hayalden öteye 

geçemeyecektir. Unutulmamalıdır ki, yaşamının geçtiği ortamlarda günümüz teknolojisiyle bolca 

karşılaşan öğrenciler, okul ortamında bu karşılaştıklarının oldukça gerisinde bir eğitim ortamında 

çelişkilerle dolu bir öğrenim görmek zorunda kalacaklardır. Aksi takdirde çeşitli ortamlarda bilgisayar, 

internet, video kamera, fotoğraf makinesi, cep telefonu, VCD, DVD vb. dijital teknolojiyi kullanan 

öğrencinin, görsel sanatlar dersinde bundan mahrum bırakılmasını onlara açıklayabilmemiz oldukça 

zor olacaktır.  O nedenle yapılması gereken şey, tüm koşullar zorlanarak her derste olduğu gibi görsel 

sanatlar dersinin de tüm gereksinim duyduğu ortam ve donanımlar, öğrenci ve öğretmenlerin 

hizmetine verilmesidir. Sözgelimi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, Görsel Sanatlar Dersi Öğretim 

Programı’nın içeriğine uygun olarak çoklu ortam ders materyalleri hazırlanarak öğretmenlerin 

kullanımına sunulabilir. Ayrıca, röprodüksiyon, fotoğraf, broşür vb. basılı görsel materyaller de MEB 

tarafından çoğaltılabilir. Unutulmamalıdır ki, bilgi ve iletişim teknolojileri, verilerin elde edilmesini, 
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analizini, sunumunu ve iletilmesini kolaylaştırarak, öğrencilerin araştırma ve öğrenmeye bizzat 

katılmasını destekleyebilir. Bu teknolojiler, öğretmene sunumda daha fazla esneklik, öğretim 

tekniklerinin daha iyi yönetimi ve daha kolay kayıt tutma olanağı sağlar.  
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ÖZET 

          Performans esnasında piyanoda yaşanan aksaklıkların veya çalma engelinin nedenini sadece 

kendini  gösterdiği noktada değil, aynı zamanda piyanistin psikolojik durumunda da aramak gerekir. 

Bu durum dikkate alındığında, mekanik yoldan çalışarak çözülemeyen sorunların da üstesinden 

gelinebilir. Performans esnasında başarılı olabilmek için öncelikle genel anlamda başarının formülünü 

anlamak gerekir. Başarımızı engelleyebilecek faktörlerin neler olabileceğini bulmak ve tanımlamak, 

bu engellerin azaltılmasıyla gelen başarı artışına tanık olmamızı sağlar. Bu çalışma, yetenek 

potansiyelimizi rahatsız eden unsurların sistemli bir biçimde azaltılmasıyla genel başarıya ulaşarak, 

müzik eğitimi ve öğretimi ile yakından ilgili olan “Lampenfieber”i engellemeyi hedeflemektedir. 

           Anahtar Kelimeler: Lampenfieber, Sahne korkusu, Müzisyenler  

ABSTRACT 

          The causes of problems at the piano or of a player’s block during a performance must be sought 

not only at the point they emerge, but also in the psychological state of the pianist, in which case 

problems that cannot be surmounted through mechanical exercise can also be overcome. One must 

understand the formula of success in the general sense to be able to be succesful during a performance. 

Discovering what these factors may be and defining them will lead us to witness an increase in success 

as a result of the mitigation of these obstructions. This exercise aims at reaching success in general by 

systematically reducing the factors that trouble our talent potential, and at preventing “Lampenfieber”, 

which is closely releated to musical education and training. 

           Keywords: Lampenfieber, Stage fright, Musicians  
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1. GİRİŞ 

Müziği meslek edinmiş sanatçıların üçte biri sahne heyecanı veya sahne korkusu çekiyor. 

Acaba bu esnada vücutta neler oluyor? 

Enrico Caruso’nun sahneye her çıkışında itilmesi gerekiyordu. 1873-1921 arası sık sık konser 

vermesine rağmen, ünlü tenor her konserinde sahne heyecanına karşı inanılmaz bir mücadele 

veriyordu. Bir röportajında: “Bu benim hayatıma mal oluyor ve bazen sahneden çekileceğim günün 

özlemiyle yaşıyorum”diyen Caruso, konserden önce ardı ardına sigara içiyor ve frakının cebinde, 

damıtılmış su ve portakal özüyle hazırlanmış  bir şişe iksir bulunduruyordu.  Sanatçı, sahnedeyken  ara 

sıra bu iksirden yudumluyordu. Günümüzde bu durumla baş etmek zorunda kalan bazı müzisyenler, 

sakinleşmek için daha farklı yöntemlere  başvuruyorlar. Özellikle klasik müzik icracılarının 

Betabloker ilaçlar kullandığı biliniyor. Aslında kalp rahatsızlığı olan kişilerin kullandığı Betablokerler 

kalp çarpıntısını azaltıp tansiyonu düşürüyor ve sakinleştirici etkisi yapıyor. Kimi sanatçı bu şekilde 

sahne performansını yürütürken, kimileri de sahne almadan önce bir kadeh içki içmek zorunda 

olduğunu düşünüyor. Sanatçı bu şekilde sakinleştiğini düşünse de, aslında bu yöntemlerin hiçbiri  

performansın kalitesini  arttıramıyor. 

 

1.1. Sahne Heyecanı  

Lampenfieber problemini bilimsel olarak ele almak pek kolay değildir. Lampenfieber her canlı 

performansın tuzu-biberi sayılabilecek belli düzeydeki bir ruhsal ve fiziksel heyecan şekli olarak  

tanımlanıyor. Almanca’da Lampen sözcüğü ışıklar, Fieber sözcüğü ise ateş anlamına geliyor, 

dolayısıyla sözcük kendini gayet açık anlatıyor.  

Lampenfieber, S.O.Hoffmann(1999)’a göre gündelik yaşamda çok sık rastlanan bir olgudur. 

Plaut (1990) ise insanların % 80’ inin topluluk önündeyken çekim merkezi olmaktan kaynaklanan 

korkuyu farklı ölçülerde yaşadıklarını varsayar. Ampirik araştırmaların büyük çoğunluğu Möller’in 

(1999) tablolarına göre % 24 ile % 96, Altenburg ve Krawehl’in (2000) tablolarına göre ise % 97.5 

olan Lampenfieber’in genellikle müzikle uğraşan kişilerde görüldüğünü ortaya koyar. Ancak, Plaut 

(1990), Schröder ve Liebelt (1999) sahne heyecanı dediğimiz Lampenfieber’i, sahne korkusu ya da 

performans korkusundan ayrı tutuyorlar. Çünkü birincisi fizyolojik bir hazırlık tepkisi olarak 

nitelendirilip ideal başarı sağlayabilirken, ikincisi aşırı heyecan yüzünden başarısızlıklara 

sürükleyebiliyor; subjektif olarak son derece sıkıntı verici olmakla beraber, objektif olarak da sağlığı 

tehdit ediyor.  
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Mantel (2001), Lampenfieber’i yenmek için, sahnedeyken sadece tek bir kişiyi hayal edip, bu 

kişi tanımadığımız biri bile olsa, ona  odaklanarak çalmamızı ve bu kişinin artniyetsiz, müziğimize iyi 

tepki veren, bizi  takdir edip beğenen biri olduğunu düşünmemizi tavsiye ediyor.  

Kirchner’ in (2003) diğer bir ampirik araştırması, sahne korkusu olan piyanistlerin bilimsel 

araştırmalara dahil olmalarının sonucunda kendilerine olan güven duygularının sarsıldığını, 

başkalarının düşüncelerine önem vermenin kişiliklerini tahrip etmesi yüzünden, sürekli beğenilmeme 

korkusu taşıdıklarını ortaya koyuyor. 

Gabbard’a göre(1983), temsil esnasında özgüven duygusunu sağlamlaştırmanın bir başka yolu 

da, sanatçının başkalarının kıskançlığını tetiklemeye çabalamasıdır, bedeli de yine kıskananlar 

tarafından acımasızca izlenme korkusudur. Bu sebeple de bazı artistler en çok kendi 

meslekdaşlarından oluşan bir topluluk önünde performans yapmaktan korkarlar. Bir anlamda, 

başarıdan bilinçsizce korkmanın temelinde, başarısızlıktan bilinçli olarak korkmak yatar. 

Buna karşın İngilizce’de stage fright dediğimiz durum, korkuya giden sınırların aşılarak 

sanatçıya hayatı zehreden bir noktaya getirdiğini ve bu yüzden müzikal performansın kötü anlamda 

etkilendiğini tarif ediyor. Tahminen her üç müzisyenden biri gündelik hayata zarar veren bu tür 

korkular çekiyor.  

1.2. Korkunun Tanımı ve Sahne Korkusu 

Psikoanalitik korku kuramına göre korku, benlik tarafından verilen tehlike işaretidir. Benlik 

tabu koyarsa, O’ndan tehlikeli bir kışkırtma duyar ve algılarsa, nevrozlu korku ortaya çıkar. Sahne 

korkusu ve sosyal korkular, kabul edilmeyen uygunsuz itkilere dayanır. “Kendini göstermek”ten 

hoşlanmak önceleri tabu sayılmış, suçluluk duygusuyla bastırılmış ve bu yüzden kişilikle 

bütünleşememiştir. Değerlendirilme durumları, bastırılmış kışkırtıcı isteklerin yeniden 

etkinleştirilmesine uygundur. Öbür insanların iyilikleriyle daha dayanıklı hale gelmeye çalışılır. 

Eleştirilme ve rezil olma korkusu izleyici önüne çıkmaktan duyulan korkuyu doğurur.  

Korku bir uyarı anına tepki olarak doğar. Korkuyu önceden düşünebilmek ya da 

anımsayabilmek pek mümkün değildir, çünkü korku ve zeka arasında ilinti yoktur. Orta derecede 

korku önemli bir başarı tetikleyicisidir. Başarı fikrinin daha okulda yapılandığı başarıya odaklanmış 

Avrupa toplumunda korku, okul yaşamında önemli rol oynar. Öğrenciler, öğretmenlerinin kendilerine 

ilgi göstermesine ihtiyaç duyarlar. Yapılan anketler, öğrencilerin sınav öncesinde sosyalleşme ve 

eğlence aradıklarını ortaya koymuştur. Öğrenci, çok çabuk iletişim yeteneğini yitirir ve monologa 

başlar, çevresindekilerin kendisine gözdağı verdiğini sanır ve çevresindekileri düşman olarak görür. 

Grup içinde başarısızlık olması çocuk için sonradan kurtulamayacağı travmatik bir olaydır. 
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Şimdiye dek sahne korkusuyla ilgili yapılmış çalışmalar, sanatçıların kendileri hakkındaki, 

yani subjektif olan değerlendirmelerle ölçülmüş çalışmalardır. Anlatılanlara göre, kalp çarpıntısı, 

ellerin terlemesi, nefes darlığı, mide bulantısı ve baş dönmesi, sahne projektörlerine maruz kalmadan 

hemen önce, sahne arkasında yaşanan sıkıntılardan bazılarıdır.  

Ancak gerçekten de korku yaşayanların kalbi, tasasızlardan daha  hızlı mı çarpıyor? 

Freiburg Enstitüsü Müzik Hekimliği’nce yapılan araştırmada Freiburg Devlet Operası’ndan 11 

Operacı bir ölçüm aletine bağlanırlar. Bu alet düzenli olarak nefes frekansını, tansiyonu ve nabzı not 

etmekte ve bu değerleri  Prova ve Premier ile karşılaştırmaktadır. Bazı ölçümler değerlendirilemez, 

çünkü sahne ışıklarının sıcaklığı dolayısıyla terleyen vücutlara yapıştırılan padler çözülmüştür. 

Kullanılabilir durumdaki ölçümler, fiziksel değerler ile korkunun boyutu arasında uyumsuzluk ya da 

zıtlık olduğunu göstermiştir. Şöyle ki, sahne heyecanını, yani Lampenfieber’i çok yoğun yaşadığını 

söyleyen bir sopranonun tansiyonu hiç yükselmemiştir. Benzer bir sonuca Lausanne Üniversitesi’nden 

Dr. Regina Studer de varmıştır. Dr. Studer, bu tür bir araştırmanın teknik zorluklarından ötürü 

müzisyenleri sahnedeyken kablolara bağlamak yerine, onların fiziksel değerlerini bir kez sahneye 

çıkmalarından 10 dakika önce -bir kez sıradan bir prova esnasında-  bir kez de seyirci önündeyken 

ölçmüştür. Hatta müzisyenlere konser performanslarının uzmanlar tarafından incelenip rapor edileceği 

söylenmiştir.  

Sahneden korkan müzisyenler, ciddi performanslar esnasında kalp çarpıntılarının arttığından 

yakınsalar da, ne kalp atışlarında, ne de tansiyonlarında, korkmayanlara kıyasla bir artış 

görülmemiştir. Dr.Studer’e göre, korkanlar belki de hiç olmayan bir şeyi değerlendirmeye çalışıyorlar 

veya diğerleri vücut sinyallerini farklı şekilde idare ediyorlardı.  

Tek istisna: Sahne korkusu olan müzisyenler konser esnasında nefes alıp verirken, verdikleri 

nefesin havasında daha az CO2 değerine rastlanmıştır. Yani vücutlarının, ihtiyacı olandan daha fazla 

hava yuttuğu anlaşılmıştır. Dr. Studer, işte tam bu sebeple planlı nefes alıştırmalarının korkuyu kontrol 

altına alma yolunda önemli bir adım olduğunu savunuyor. 

Örneğin, birçok müzisyen sahnedeyken halktan korkmak yerine kendi meslekdaşlarının 

değerlendirmelerinden korkarlar. Bir jazcı, solosunda yanlış bir notayı ustaca örtbas edebilirken, bir 

klasikçi önceden belirlenmiş bir nota yazımını hata yapmadan çalmak zorundadır. Aynı zamanda çok 

doğal ve rahat olduğu düşünülen Pop Müzikte de sahneye çıkma baskısına dayanamayan sanatçılar 

var. Bu nedenle bazı çok iyi sesler, sahneye çıkmak yerine sadece stüdyo müzisyeni olmayı tercih 

ediyorlar.  
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Halk yanlış yapanı, eğer onun duygusallığından etkilenmişse, hoşgörebilir. Meslekdaşlar ve 

öğretmenler acımasızdırlar, özellikle dinleti durumlarında, bir okula, ya da bir orkestraya kabul için 

yapılan dinletilerde. Müzisyenler anonim olarak bir perdenin arkasında, öngörülen mecburi parçanın 

hatasız bir versiyonunu sunmak zorundadırlar. Bunun zevk duyarak müzik yapmakla bir ilgisi yoktur. 

Claudia Spahn bu sınavlardan önce, korkan hastalarına şöyle der: Bunu başaramasanız dahi, 

tamamiyle sağlıklısınız. Bu durumları daha iyi idare etmeyi öğrenebilirsiniz. 

Beynin yanlış notaları ne kadar erken algıladığını ortaya koyan Hannover Üniversitesi Müzik 

Hekimi Eckart Altenmüller’e göre garip bir yanlış engelleme kültürümüz var. Bu kültür, müzikte 

duygusuz bir mükemmeliyetçiliği destekliyor. “Müzik yapmada insancıllık üzerine çalışmalıyız, 

duygular yine ön planda yer almalı, belki o zaman korkuyla müzik yapan müzisyenlerin sayısı azalır” 

diyor. 

2. SONUÇ 

Lampenfieber’i (sahne heyecanı),  sahne korkusundan ayrı tutmak gerekir. Heyecanlanmanın 

ilk aşamasında korku verim arttırıcı etki gösterir ve etkinlik düzeyini psikolojik olarak yükseltir. Belli 

sınırlar içinde duyulan korku müziğe gerilim ve duyarlılık katar, bunlar olmadan nitelikli bir yorum 

düşünülemez. Ancak, korku verimi engellemeye başladığında sorun olur. Herkesin kendine özgü bir 

Lampenfieber profili vardır.  Sahneye çıkmadan önce, duyulan heyecanı yenmek için bazı tavsiyeler: 

-Beklemek: Sakinleştirir, güven kazandırır. Güven, korku eğilimine karşı tepki gösteren bir 

mekanizmadır. Korkunun karşısına güven konur. 

-Meditasyon, yoga ve rahatlama teknikleri:  En az 3 dakika süreyle kol, boyun, kafa bölgesi boyun 

kaslarını sıkıp gevşetme egzersizleri. 

-Ortamı tanımak: Sahne, ışıklar, izleyici profili, eleştirmenler.  

-Nefes çalışması ve eutonie (tension balance-dengeli gerilme) 

-Özdenetim tekniği: Kendi kendinin terapisti olmak 

-Özgüven duygusu geliştirmek: Daha önce de defalarca yaptım, şimdi de yapabilirim. 

-Otosügjesyon (kendi kendine telkin): Sahneye çıkacağıma seviniyorum. 

-Antisipasyon: Olacakları hayal etmek. (Ne olursa, ne yaparım şeklinde.) 
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BÖLÜM 8 

 

Okul Öncesi Eğitimi 
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ÖZET 

Bu çalışmada, TÜBİTAK tarafından desteklenen ‘Okul Öncesi ve İlkokul 1-5.Sınıf Çocuklar 

İçin Problem Çözme Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Türkiye Norm Çalışması’ kapsamında, 4-7 yaş 

çocuklar için problem çözme ölçeğini geliştirme sürecine yer verilmiştir. Ölçek geliştirme sürecinde 

sırasıyla; focus (odak) grup toplantısı, öğretmen ihtiyaç analizi çalışması, ölçek maddelerinin 

oluşturulması ve resimlenmesi, uzman görüşlerinin alınması, ölçek ön uygulamasının yapılması 

çalışmalarına yer verilmiştir. Bu çalışmada, ölçek okul öncesi eğitim ve ilkokul birinci sınıfa devam 

eden 4-5-6-7yaş grubundaki çocuklara uygulanmıştır. Ölçeğin güvenirliği için hesaplanan iç tutarlık 

katsayısı; KR-20=0.78, Spearman Brown İki Yarı Test Korelasyonu=0.80 (N=140) bulunmuştur. 

 Anahtar Kelimeler: Problem Çözme Ölçeği, Okul Öncesi, Ölçek Geliştirme  
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ABSTRACT 

In this study, within “The Development and Turkish Norm Study of a Problem Solving Scale for 

Children who are pre-school and elementary school [Grades K - 5]” supported by TUBİTAK, the 

development process of the problem-solving scale for 4-7 years old children is given.  In the process; focus 

meeting, the need analysis study for teachers, the creation of scale items and image processing and to get experts 

opinions, the scale has been given pre-aplication. In this study, the scale implemented on 4-5-6-7 ages old 

children attending preschool and first grade of elementary education school. For reliability of scale, the 

following values obtained: the internal consistency coefficients KR-20=0.78, Spearman Brown Split-

Half Test Correlation =0.80 (N:140). 

Keywords:  Problem Solving Scale, Pre-School. 

1. GİRİŞ 

Bireyler, günlük yaşamda birçok problemle karşılaşmaktadırlar ve çözüm çabası 

göstermektedirler. Problem; bireyin çözüme ulaşamadığı, amacına ulaşmak için engel oluşturan durum 

olarak tanımlanmaktadır (Günaydın, 2006: 2; Bingham, 2004: 7; Aksoy, 2003: 83; Dinç Artut ve diğ., 

2009: 253). Problem çözme çabaları ise, bir çeşit öğrenme türüdür ve geliştirilebilir bir beceridir. 

Problemin çözümünde, sistemli ve bilişsel çaba gerekmektedir (Semerci, 2000: 37; Baykul ve diğ., 

2006: 1231; Barrouillet ve diğ., 2008: 248; Metallidou, 2008:1). 

Bireylere göre değişiklik gösterebilse de, problem çözmede belli aşamalar izlenmektedir. Bu 

aşamalar şöyle sıralanabilir; problemleri tanıma, problemleri açıklama, verileri toplama, verileri seçme 

ve düzenleme, olası çözüm yollarını belirleme, çözüm şekillerini değerlendirme, seçilen çözüm şeklini 

uygulama ve kullanılan çözüm şeklini değerlendirme (Bingham, 2004: 14). 

Erken yıllardan itibaren, çocukların bilişsel gelişiminin desteklenmesinde problem 

durumlarına ihtiyaç bulunmaktadır. Piaget’e göre, çocuklara sunulacak problem durumlarının seçimi 

ve sunumu oldukça önemlidir. Çocuklara sunulacak problemler, gerçek yaşamla ilgili, anlamlı ve 

çekici bir özelliğe sahip olmalıdır. Ayrıca, problemin, çocuğun çözebileceği karmaşıklıkta olması, 

çocuğun çözüm çabası göstermesi, sonucu gözlemleyip değerlendirebilmesi ve farklı durumlar 

keşfedebilmesi gerekmektedir (Zembat ve Unutkan, 2003: 225). Çocuklar, yapıları gereği problemlere 

ilgi duymakta ve problem çözmede istekli davranmaktadırlar. Problem çözmede daha iyi beceri elde 

etmeleri için, çocukların erken yıllardan itibaren desteklenmesi gerekmektedir. Problem çözme 

becerisi gelişmiş bireylerin, öğrenme sürecinde başarılı ve toplumun gereksinim duyduğu nitelikli 

bireyler olmalarında, yaşamda karşılaşabilecekleri kişisel, mesleki ve sosyal problemleri kendi bilişsel 

yeteneklerini kullanarak çözebilmelerinde etkili olacağı görünmektedir (Karataş ve Güven, 2003: 9; 

Anlıak ve Dinçer, 2005: 149; Çalışkan ve diğ., 2006: 73). İyi bir problem çözücü olan çocuklar, ileride 
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karşılaşabilecekleri pek çok kişisel, mesleğe ait ve sosyal problemleri bilişsel yeteneklerini kullanarak 

çözebileceklerdir. 

Problem çözme yeteneklerinin değerlendirilmesi ve erken yıllardan itibaren problem çözme 

becerilerinin gelişimini destekleyici çalışmaların yürütülebilmesi için, nitelikli bir ölçme aracı 

kullanılması gerekmektedir. Bu amaçla, TÜBİTAK tarafından desteklenen “Okul Öncesi ve 

İlköğretim 1-5. Sınıf Düzeyindeki Çocuklar İçin Problem Çözme Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Türkiye 

Norm Çalışması” projesi kapsamında, okul öncesi ve ilköğretim 1-5. sınıf çocuklarına yönelik 

problem çözme ölçeğinin geliştirilmesi çalışmasına başlanmıştır.  

Bu çalışmada; okul öncesi dört-altı yaş grubu ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin problem 

çözme becerilerini ölçmeye yönelik ölçeğin geliştirilmesi süreci özetlenmeye çalışılacaktır.  

2. YÖNTEM 

Bu çalışmada, dört-yedi yaş grubundaki çocuklar için, problem çözme ölçeğinin geliştirilmesi 

sürecine yer verilmiştir. Problem çözme ölçeğinin geliştirilmesinde, çocukların gelişim özelliklerine 

duyarlı olması, farklı meslek grubundaki bireyler tarafından uygulanıp değerlendirilebilir özellikler 

taşımasına özen gösterilmiştir. Ölçek geliştirme çalışmaları kapsamında, aşağıdaki işlemler 

yürütülmüştür:  

2.1. Focus (Odak) Grup Toplantısı 

Nitel araştırma yöntemlerinden olan Focus (odak) grup toplantısı, çocuklarda problem çözme 

becerilerinin gelişimi ve desteklenmesi için beş okul öncesi öğretmeninin katıldığı 90 dakikalık bir 

oturum şeklinde yapılmıştır. Bu genel amaç çerçevesinde katılımcıların, problem çözme becerileri 

konusundaki bilgileri, sınıfta çocukların problem çözme becerilerinin geliştirilmesi ve 

değerlendirilmesine yönelik etkinlikleri, anne babaların çocukların problem çözme becerilerinin 

desteklenmesindeki rolllerine ilişkin görüşleri belirlenmeye çalışılmıştır. Verilerin analizinde içerik 

analizi yaklaşımı kullanılmıştır. 

 

Odak grup toplantısı görüşmeleri sonucunda eğitimcilerin, günlük hayatlarında farklı güçlük 

derecesinde problemlerle sık sık karşılaştıkları, problemlerin çözümünde çoğunlukla deneyimlerden 

yararlanma ve deneme yanılma stratejilerini kullandıkları, çözüme ulaşmada her bir problem çözme 

aşamasını önemli gördükleri, sınıf içinde ve dışında çocukların yaş ve gelişim düzeylerine göre farklı 

bireysel ve grup etkinlikleri uyguladıkları, çocukların problem çözme becerilerinin geliştirilmesinde 

ailenin katılımına ve desteğine ihtiyaç duydukları, görev yaptıkları okullarda konuya ilişkin olarak 

farklı uygulamalar gerçekleştirdikleri ve son olarak problem çözme konusunda bilgi ve pratik yapma 

gereksinimi duydukları belirlenmiştir. Focus (odak) grup toplantısından elde edilen bu bulgular 
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doğrultusunda okul öncesi öğretmenlerine uygulanmak üzere, ‘İhtiyaç Analizi Formu’ oluşturulmuştur 

(Ömeroğlu vd., 2009: 1970).  

2.2. İhtiyaç Analizi 

İhtiyaç Analizi Formu, okul öncesi öğretmenlerinin problem çözme becerileri konusundaki 

bilgi, davranış ve değerlendirmelerini kapsayan maddelerin yer aldığı beşli likert tipinde 

hazırlanmıştır. Ankara İli’nin farklı sosyo ekonomik bölgelerindeki okul öncesi eğitim kurumunda 

çalışan 170 öğretmene uygulanmış ve sonuçlar değerlendirilmiştir. Verilerin değerlendirilmesi 

sonucunda; öğretmenlerin kişisel özellikleri ile problem çözme becerileri konusundaki bilgi, davranış 

ve değerlendirme puanları arasında anlamlı bir farklılık saptanmamıştır (P>.05). Genel olarak, 

öğretmenlerin usta öğreticilere göre, yüksek lisans yapmış olanların daha az öğrenim gören 

öğretmenlere göre, konuyla ilgili bilgi ve davranış puanlarının daha yüksek olduğu;  öğretmenlerin 

büyük çoğunluğunun konuyla ilgili hizmet içi eğitim almak gereksinimi duydukları saptanmıştır.  

2.3. Problem Çözme Ölçeği Maddelerinin Oluşturulması ve Resimlenmesi 

 Çocuklarda bilişsel gelişim ve problem çözme becerilerinin gelişimi konusunda literatür 

taraması ve konuyla ilgili ölçeklerin incelenmesi sonrasında ölçek maddelerinin oluşturulmasına 

başlanmıştır. Maddelerin çocukların günlük yaşam deneyimlerini içermesi, basitten karmaşığa doğru 

sıralanması, problem çözme aşamalarına uygun olarak ele alınması, problemlerin çocukları farklı 

düşünmeye sevk etmesine özen gösterilmiştir. Literatürden yola çıkılarak, problem çözme aşamalarına 

ilişkin 1-Problemi Fark Etme, 2-Problemi Tanımlama, 3-Problem Hakkında Sorular Sorma, 4-

Problemin Nedenini Tahmin Etme, 5-Problemin Çözümü İçin Bilgilerin Yeterliğine Karar Verme, 6-

Problemin Öğelerini Tanımlama, 7-Nesnelerin Bilinenden Farklı Kullanımı, 8-Bir Takım Eylemlerin 

Sonucunu Tahmin Etme, 9- En Uygun Çözümü Bulma, 10-Bir Çok Olası Çözüm Arasından En 

Alışılmadık Olanı Seçme olmak üzere on alt boyut belirlenmiştir. Her alt boyut için kırk madde 

oluşturularak beş alan uzmanından ölçekte yer alması düşünülen maddeleri alt boyutu temsil gücü, 

anlaşılırlığı, çocukların yaşantılarına uygunluğu, çocukların problem çözme becerilerini geliştirmeye 

etkisi, cümlelerin ifade şekilleri bakımından değerlendirmeleri istenmiştir. Uzman görüşü 

doğrultusunda her alt boyut için en fazla puan alan on ikişer madde seçilmiştir. Ölçek maddeleri, iki 

ressam tarafından resimlenerek bilgisayar ortamına aktarılmıştır. 

 2.4. Ölçekteki Maddelerin Dil, Anlam, Deneyim, Kavram Ve Bilimsel Açıdan Denetime 

Tabi Tutulması /Kapsam Geçerliği 

Kapsam geçerliği, testi oluşturan maddelerin, ölçülmek istenen davranışı (özelliği) ölçmede 

nicelik ve nitelik olarak yeterli olup olmadığının incelenmesidir (Büyüköztürk, 2006). Kapsam 

geçerliğini test etmede uzman görüşüne başvurulmuş ve gerçek yaşama ilişkin problem durumlarını 



II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi  863  
 

II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongre Kitabı 

içeren çoktan seçmeli test maddeleri ve resimler; dil, anlam, deneyim, kavram ve bilimsel açıdan 

denetimden geçirilmek üzere bir grup uzmana verilerek eleştiri ve önerileri alınmıştır.  

Bu amaç için denetim yapacak uzmanlara, denetimler arasındaki tutarlılığı sağlamak için 

verilen yönergede; 

• Problem çözme ölçeğinin, okul öncesi çocuklarının sahip oldukları problem çözme becerilerine 

ilişkin bilgileri ne derecede temsil etmekte olduğu, 

• Problem çözme testinde bulunan ifadelerin ve resimlerin dil, anlatım (dil denetimi) ve bilimsel 

doğruluk yönünden (bilimsel denetim) incelenmesi istenmiştir.  

Bu yöntemle uzmanlar, problem çözme ölçeğinde yer alan ifadeleri ve resimleri; amaca uygunluk 

düzeyi bakımından  “uygun değil”, “kısmen uygun”, “uygun” seçeneklerinden birini işaretleyerek; 

kısmen uygun buldukları ifadelerde ise düzeltme, görüş ve önerilerini “açıklama” sütununa yazarak 

değerlendirmişlerdir. Bu kapsamda altı uzmanın görüşü alınmıştır. Formlarda yer alan maddelerin 

amaca uygunluğunu betimlemede, aritmetik ortalama ( x ) ve standart sapma (S) değerleri temel 

alınmıştır. 

Problem Çözme Ölçeğinin uzman görüşlerine göre düzeltilmesinde aşağıdaki kriterlere dikkat 

edilmiştir.                                                                                                                                                             

•  (0 ) uygun değil, (1) kısmen uygun,  (2) uygun 

• x ≥ 2.0 ve S≤ 1  değerlerine sahip maddeler, uygun maddeler olarak direkt envantere 

alınmıştır. Verilen aralıkta ortalama değerine sahip olan, ancak standart sapması 1’den 

büyük olan maddeler yeniden incelenmiş, gerekiyorsa üzerinde düzeltme yapılmıştır.  

• x ≥ 1.5-2.0  (düzeltme önerileri çok az, yapısal bir öneri yok) değerlerine sahip maddeler, 

önerilen düzeltmeler yapılarak envantere alınmıştır. 

• 0.5≤ x <1.5 (düzeltme önerileri resim yapısı yönünde) değerlerine sahip maddelerde 

önerilen düzeltmeler yapılmış ve sonrasında tekrar uzman görüşü alınarak onaylanmıştır. 

• x <0.5 değerlerine sahip maddeler envantere alınmamıştır. 

Belirtilen ölçütler dikkate alındığında; 21 madde önerilen düzeltmeler yapılarak, 7 madde ise 

önerilen düzeltmeler yapılıp, sonrasında tekrar uzman görüşü alınarak ölçeğe alınmıştır. Sonuç olarak 

ölçekte yer alan maddelerdeki ifadeler, öneriler doğrultusunda dil bilgisi açısından daha anlaşılır-basit 

hale getirilmiş ve resimlerde yapılması önerilen düzeltmeler de yapılarak ölçeğin ön uygulama formu 

oluşturulmuştur.  

Uzmanların önerileri ve eleştirileri tek tek incelenmiş ve düzeltmeler yapılırken aşağıdaki 

noktalar dikkate alınmıştır. 

• Bilimsel yanlışlığa sahip olduğu düşünülen maddeler, 

• Aynı konuyu ölçtüğü düşünülen maddeler, 
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• Problem çözme becerisini ölçmediği düşünülen maddeler saptanmıştır. Sorunlu olduğu 

belirlenen maddelerin çıkarılması planlanmış, ancak envanterde sorunlu madde saptanmamıştır. 

Bu yolla ölçme aracının kapsam ve görünüş geçerliği denetim altında tutulmaya çalışılmıştır.  

• Problem çözme testinin ifadeleri, Türk dili ve anlatım açısından eleştiriler yönünde 

düzeltilmiştir. 

• Problem çözme testi kapsamında yer alacak resimler, test maddelerine ve çocukların gelişim 

düzeylerine uygunluk açısından öneriler doğrultusunda düzenlenmiştir.  

• Testte yer alan sorulardan; soru kökü anlaşılmaz olan, ölçtüğü davranışı, problem durumunu 

tam olarak ifade edemeyen ve gereksiz bilgiler taşıyanlar düzeltilmiş, seçeneklerden çok zor ya 

da kolay olduğu düşünülenler çıkarılarak yerine yenilerinin yazılması yoluna gidilmiştir. 

• Son düzeltmeleri yapıldıktan sonra, test maddelerinin ön denemesi gerçekleştirilmiştir. 

2.5. Problem Çözme Ölçeği Ön Deneme Uygulaması  

Ön deneme uygulaması amaca uygun olarak Ankara İlinden seçilen örneklem üzerinde 

gerçekleştirilmiştir. Ankara İlinin ülkenin farklı yerlerinden göç alması ve böylece farklı kültürlere 

sahip bireyleri kapsaması nedeniyle ön deneme uygulaması için yeterli olacağı kabul edilmiştir. 

Örneklem büyüklüğü uzman görüşü ve yapılan bir ön incelemeden sonra belirlenmiştir.  

 

Ön uygulama için Eğitim Bakanlığı'nın verileri doğrultusunda, belirlenen semtlerdeki 

ilköğretim okulları arasından tesadüfi örneklem yöntemi ile belirlenmiş okul öncesi eğitim 

kurumlarından 140 çocuk ön uygulama grubunu oluşturmuştur. 

Problem Çözme Ölçeği okuma-yazma bilmeyen okul öncesi 4, 5, 6 yaş çocuklarına ve 

ilköğretim birinci sınıf öğrencilerine bireysel olarak uygulanmıştır. Çocukların problem durumunu 

içeren resimleri iyice inceleyebilmeleri amacıyla uygulama kılavuzunda her soru için ayrı bir şekilde 

belirtilen süreler verilmiştir. Daha sonra çocuklardan tek tek gösterilen resimlerdeki problem 

durumlarına çözüm bulmaları ve buldukları çözümü söylemeleri istenmiştir. Uygulama sırasında 

karşılaşılan soru ya da problemler kaydedilmiştir.  

3.BULGULAR 

 Bu bölümde, ölçeğin ön deneme uygulaması sonucunda elde edilen geçerlik ve güvenirlik 

çalışması bulgularına yer verilmiştir. 

3.1.Ölçeğin Güvenirliği 

Ön uygulamadan elde edilen veriler kullanılarak ölçeğin iç tutarlılığını değerlendirmek 

amacıyla Kuder-Richardson (KR-20) ve Spearman Brown İki Yarım Test Korelasyonu hesaplanmıştır. 

Ölçeğin güvenirliği için hesaplanan iç tutarlılık katsayıları; 

• KR-20 = 0.78, 
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• Spearman Brown İki Yarım Test Korelasyonu = 0.80 olarak bulunmuştur. 

 

Madde analizi sonuçlarına göre; ölçekte yer alan maddelerin güçlük dereceleri .05 ile 0.57 

arasında, ayırtedicilik dereceleri ise .04 ile .60 arasında değişmektedir. Ölçütler doğrultusunda bazı  

maddeler testten çıkarılacak, bazı maddelerde ise soru kökünün ya da seçeneklerinin düzeltilmesi 

yoluna gidilecektir.  

Madde analizinde testin toplam puanlarına göre oluşturulan alt%27 ve üst%27’lik grupların 

madde ortalama puanları arasındaki farkların anlamlılığı için ilişkisiz örneklemler için t testi yapılmış 

ve aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir. 

Tablo 1:Alt%27 Ve Üst%27’lik Grupların Madde Puanlarının Karşılaştırılmasına İlişkin t-Testi 

Sonuçları 

ALT BÖLÜMLER t 

1. Problemi Fark Etme 5.79** 

2. Problemi Tanımlama  7.14** 

3. Problem Hakkında Soru Sorma 10.11** 

4. Problemin Nedenini Tahmin Etme 8.54** 

5. Problemin Çözümü İçin Bilgilerin Yeterliliğine Karar Verme 7.23** 

6. Problemin Öğelerini Tanımlama 4.77** 

7. Nesnelerin Bilinenden Farklı Kullanılması 6.48** 

8. Bir Takım Eylemlerin Sonucunu Tahmin Etme 9.13** 

9. En Uygun Çözümü Bulma 6.17** 

10. Birçok Olası Çözüm Arasından En Alışılmadık Çözümü Seçme  5.08** 

TOPLAM 24.95** 

**p<.01 

Tablo 1 incelendiğinde, madde analizinde ölçeğin toplam puanlarına göre oluşturulan  alt%27 

ve üst%27’lik grupların madde puanları arasındaki farkların t-değerlerinin anlamlı (p<.01) olduğu 

görülmektedir.  

3.2.Ölçeğin Ölçüt Geçerliği  

Ölçüt geçerliği için yaş dış ölçüt alınarak analiz yapılmıştır. Buna göre 4, 5, 6 ve 7 yaş 

çocukların ölçekten ettikleri puanlar karşılaştırılmış ve aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir. 
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Tablo 2. Okul Öncesi Problem Çözme Ölçeği Puanlarının Yaşa Göre ANOVA Sonuçları 

 

ALT BÖLÜMLER 

 

4 yaş 

N: 36 

5 yaş 

N: 30 

6 yaş 

N: 34 

7 yaş 

N: 40 

F p 

1. Problemi Fark Etme 3.08 3.26 3.79 3.35 3.405 .020 

2. Problemi Tanımlama  3.38 3.96 3.41 4.05 4.969 .003 

3. Problem Hakkında Soru Sorma .86 1.76 1.70 3.17 22.966 .000 

4. Problemin Nedenini Tahmin Etme 2.05 3.06 2.85 3.12 7.621 .000 

5. Problemin Çözümü İçin Bilgilerin 

Yeterliliğine Karar Verme 

2.53 2.96 3.29 3.80 9.367 .000 

6. Problemin Öğelerini Tanımlama 2.19 3.03 3.08 3.02 6.323 .000 

7. Nesnelerin Bilinenden Farklı 

Kullanılması 

2.22 2.96 2.88 2.87 4.714 .004 

8. Bir Takım Eylemlerin Sonucunu 

Tahmin Etme 

2.83 3.60 3.88 4.37 15.000 .000 

9. En Uygun Çözümü Bulma 2.94 3.93 3.67 3.95 6.546 .000 

10. Birçok Olası Çözüm Arasından En 

Alışılmadık Çözümü Seçme  

1.16 1.56 1.52 1.37 2.251 .085 

TOPLAM 23.33 30.13 30.17 33.10 26.349 .000 

*p<.05     **p<.01 

Tablo 2’ye göre 10. alt bölüm dışında tüm boyutlarda ve toplamda [F(3-136)=26.349, p<.01] 4, 

5, 6 ve 7 yaşlardaki çocukların puanları anlamlı bir farklılık göstermiştir. Başka bir deyişle çocukların 

problem çözme becerileri, yaşlarına göre anlamlı bir şekilde değişmektedir. 

Bu bilgiler ışığında geliştirilen ölçeğin güvenilir ve geçerli bir araç olduğu kabul edilmiştir. 

Türkiye genelinde daha geniş bir örneklemle yapılacak norm çalışması sonrasında ölçeğin genel 

problem çözme konusundaki pek çok araştırmada kullanabileceği ve özellikle problem çözme 

becerilerinin geliştirilmesine yönelik eğitim yaşantılarının planlanmasında eğitimcilere ve ailelere 

önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir. 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu çalışmada, TÜBİTAK tarafından desteklenen “Okul Öncesi ve İlköğretim 1-5. Sınıf 

Düzeyindeki Çocuklar İçin Problem Çözme Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Türkiye Norm Çalışması” 

projesi kapsamında, okul öncesi ve ilköğretim 1. sınıf öğrencileri problem çözme ölçeği geliştirme 

sürecine yer verilmiştir. Bu süreçte, sırasıyla focus odak grup toplantısı, öğretmen ihtiyaç analizi 
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çalışması, ölçek maddelerini oluşturulması ve resimlenmesi, uzman görüşlerinin alınması ve ön 

uygulama çalışmaları yapılmıştır. 

Ölçek maddeleriyle ilgili uzman görüşleri sonucunda gerekli düzenlemeler yapılmış ve ölçek 

4-5-6 ve 7 yaş grubunda 140 çocuğa bire bir olarak uygulanmıştır. Ön uygulama sonucunda, ölçeğin 

güvenirliği için hesaplanan içi tutarlık katsayıları KR-20=0.78 ve Spearman Brown İki Yarım Test 

Korelasyonu = 0.80 olarak bulunmuştur. Madde analizinde ölçeğin toplam puanlarına göre oluşturulan  

alt%27 ve üst%27’lik grupların madde puanları arasındaki farkların t-değerlerinin anlamlı (p<.01) 

olduğu bulunmuştur. Ölçüt geçerliğine bakıldığında, çocukların problem çözme becerileri, yaşlarına 

göre anlamlı bir şekilde değişmektedir. 

Ölçek geliştirme sürecinde, ön uygulama yapılan çocuklara ölçek yeniden uygulanarak ön test-

son test analizleri yapılacaktır. Gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra, ölçeğe son şekli verilecek ve 

Türkiye genelinde daha geniş bir örneklem grubu ile norm çalışması yürütülecektir. Çalışma 

sonucunda, veriler değerlendirilerek ölçek geliştirme süreci tamamlanacak, ölçek materyalleri 

geliştirme ve eğitim çalışmalarına başlanacaktır. 
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ÖZET 

Okul öncesi eğitim, çocukların ahlaki ve sosyal kurallarla ilgili bilgileri kazanmaları açısından 

oldukça önemlidir. Yaşla birlikte deneyimlerin de artmasıyla, çocuklarda ahlaki ve sosyal alanla ilgili 

kavramların değiştiği, kuralları ayırt etme yeteneğinin arttığı düşünülmektedir. Bu çalışmada, 

çocukların ahlaki ve sosyal kural bilgilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. 

Örneklem olarak okul öncesi eğitim kurumuna devam eden altı yaşta 120 çocuk alınmıştır. Veri 

toplama aracı olarak, Smetana (1981) tarafından geliştirilen, Türkiye’de Seçer ve Sarı tarafından 

düzenlemesi yapılan (2006) ahlaki kuralları ifade eden beş resim ve sosyal kuralları ifade eden beş 

resim kullanılmıştır. Verilerin analizinde t-testi ve Kruskal Wallis H testi kullanılmıştır. Sonuç olarak; 

çocukların okul öncesi eğitime devam süresinin , ahlaki ciddiyet ve genel ahlaki kural bilgisi, çocuğun 

doğuş sırasının ahlaki genelleme ve sosyal kural yokluğu üzerinde etkili olduğu saptanmıştır (P<.05). 

Anahtar Kelimeler: Ahlaki kural, sosyal kural, okul öncesi  

ABSTRACT 

Preschool education is of vital importance for children in terms of the acquisition of the 

knowledge of moral and social rules. With the increase in experience together with the age, it is 

considered that the conceptions concerning moral and social field at children change and that the 

ability to distinguish the rules increase. In the current study, it was aimed to examine the knowledge of 
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moral and social rules at children in terms of different variables. One hundred and twenty children at 

the age of six attending to a preschool education institution were taken as samples. Five pictures 

expressing moral rules and five pictures expressing social rules developed by Smetana (1981) and 

arranged by Seçer and Sarı in Turkey (2006) were used as the tool of data collection. t-test and 

Kruskal Wallis H test were used in the analysis of the data. As a conclusion, it was found that the 

duration of preschooler to the education had an effect on moral seriousness and general knowledge of 

moral rules, moral generalization of the order of child's birth and lack of social rules (P<.05). 

Keywords: Moral rule, social rule, preschool  

 

GİRİŞ 

 Erken çocukluk döneminde çocukların, tüm gelişim alanlarının yanında ahlaki değerleri 

kazanmaları ve sosyal kuralları öğrenmeleri da hedeflenmektedir. Ahlak, genelde ‘belli bir toplumun 

belli bir döneminde geçerli bireysel ve toplumsal davranış kurallarının tümü” olarak tanımlanmaktadır. 

Ahlaki gelişim ise “çocukların belirli davranışları ‘doğru’ ya da ‘yanlış’ olarak değerlendirmelerine 

rehber eden ve kendi eylemlerini yönetmelerini sağlayan ilkeleri kazanma süreci” olarak ele 

alınmaktadır (Güngör,2004:70Senemoğlu,2005:62;Çiftçi,2007:170). 

 Freud, kişilik ve ahlak gelişiminin büyük oranda ilk altı yılda tamamlandığını öne sürerken 

Piaget, ilkel ahlak yargılarının 7-8 yaşlara kadar sürdüğünü ve bu yaşlardan sonra yerlerini daha olgun 

adalet yargılarına bıraktığını belirtmektedir. Piaget’e göre ahlak bir kurallar sistemidir ve önemli olan, 

bireyin kurallara saygıyı nasıl geliştirdiğidir. Piaget, ahlaki gelişimi; çocuğun,yetişkinlerin koyduğu 

kurallara uymayı kaçınılmaz gördüğü ahlaki gerçekçilik ve kuralların insanın gereksinimlerine göre 

çiğnenebileceğine inandığı ahlaki özerklik aşaması olarak iki dönemde incelemektedir. Kolhberg ise, 

ahlak gelişim kavramını altı aşama ve Gelenek öncesi, Geleneksel ve Geleneksel ötesi olmak üzere üç 

düzey içinde ele almaktadır (Güngör,2004:91). Çocuklarda ahlaki yargının, daha çok davranışın 

sonuçları üzerine odaklandığını ileri sürmektedir (Nobes ve diğ.,2009:382).  

Gelişim süreci, ahlaki olandan olmayan kurallara doğru aşamalı bir gelişim göstermektedir 

(Smetana,1981:1333).Ahlak gelişimi ile ilgili çalışmalarda sosyal öğrenme teorilerinin etkilerinden 

söz edilmektedir. Buna göre, cezalandırma ve taklit, çocukların moral davranışlarını açıklamakta 

kullanılan kaynaklardır. Slater’e göre (2003), ahlak doğuştan getirilen bir özellik değildir, kötülerden 

iyileri ve yanlışlardan doğruları bilmeye doğru giden doğrudan yaşama ve eğitimle gerçekleşen bir 

durumdur. Duygular ve ahlak arasında bir bağlantı bulunmaktadır. Bu nedenle, yetişkinlerin çocuklara 

duyguları tanıma ve anlamada yardımcı olmaları gerekmektedir (Uyanık Balat,2006:10).  
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Ahlaki kurallar, adalet, hak ve refah meseleleri ile ilgili kurallardır. Sosyal kurallar ise sosyal 

etkileşimi düzenleyen dışsal olarak ileri sürülen kurallardır (Çeliköz ve diğ.,2008:2). Sosyal kural 

anlayışı, sosyal dünya hakkında gerçek bilgiye dayanmaktadır. Sosyal kurallar, belli sosyal gruplar 

tarafından meydana getirilmektedir ve öğrenilmesi zorunludur. Ayrıca sosyal kurallar otoriteye, 

kurala, içeriğe bağımlıdır ve değiştirilebilir. Ahlaki kurallar ise, sosyal dünya hakkında gerçek bilgi 

içeriğine sahip, evrensel, değiştirilemez, kural, otorite ve içerikten bağımsız olarak görülmektedir 

(Seçer ve diğ.,2006). Doğruya ve iyiye yönelik olan kuralların tümüne, o toplum için geçerli olan 

ahlak kuralları denmektedir. Bu nedenle, sosyal ve ahlaki gelişim değerlendirilirken, evrensel 

aşamaların yanında yerel özelliklere de dikkat etmek gerekmektedir (Özgüleç ve Haktanır,2006:107). 

Yaşın ve deneyimlerin artmasıyla birlikte, ahlaki ve sosyal alanla ilgili kavramların değiştiği, 

kuralları ayırt etme yeteneğinin arttığı düşünülmektedir (Özgüleç ve Haktanır, 2006:109; Seçer ve 

diğ.,2006; Smetana,1985:18). Ayrıca, ahlaki kural anlayışı, sosyal kural anlayışından daha erken 

gelişmektedir. Farklı kültürlerde yapılan çalışmalar, çocukların geleneksel kuralları ahlaki kurallardan 

ayırdıklarını göstermektedir (Yau ve Smetana,2003:647,655).  

Okul öncesi dönemde çocukların, doğrular ve yanlışlar arasındaki farkı tam olarak ayırt 

edemediği düşünülmektedir. Aklın ve kalbin birlikte uyum içinde olması şeklinde tanımlanabilen 

ahlaki eğitim, evde başlayıp okulda devam etmektedir. Yaşamın ilk yılında başlayan, sevgi ve güvene 

dayalı bağlılık ilişkisi çocuğun hayatı boyunca ona rehber olacak ahlaki çerçevede önemli bir 

başlangıç oluşturmaktadır. Kişilik ve değerlerin gelişmesinde, özellikle küçük çocuklarda iyi 

davranışlara ilişkin deneyimlerin çeşitliliği önem kazanmaktadır (Uyanık Balat,2006:12). 

Çocuklar kuralları, öncelikle aile bireyleriyle etkileşimle öğrenmektedirler. Daha sonra ise, 

okul ya da diğer sosyal alanlar kural anlayışlarını etkilemektedir. Bu alanlardaki sosyal kurallar, somut 

bir etkiye sahiptir ve bu nedenle çocukların bu kuralları içselleştirmesi kolaylaşmaktadır. Özellikle 

okul ortamı, çocukların toplumsallaşmasına katkıda bulunan en önemli kurumdur (Kanad,2000:21; 

Seçer ve diğ.,2006; Çeliköz ve diğ.,2008:3).  Öğretmenler, çocukların sosyal gelişiminde hayati bir rol 

oynamaktadırlar (Berry ve O’connor,2009:x). Okul öncesi eğitim, çocuğun sosyalleşmesi için gerekli 

akran ortamını sağlamaktadır ve çocuk bu ortamda neyin doğru neyin yanlış olduğunu anlayıp 

kurallara uymada tutarlı olmayı öğrenmektedir (Aydın,2000:55). Bu nedenle, okul öncesi eğitim 

kurumuna devam eden çocukların ahlaki ve sosyal kural bilgilerinin, farklı değişkenler açısından 

incelenmesinin önemli olduğu düşünülmüştür.  

Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın amacını, okul öncesi eğitim kurumuna devam eden altı yaş çocuklarının 

cinsiyet, kardeş sayısı, doğuş sırası ve okul öncesi eğitime devam süresi gibi değişkenlere göre ahlaki 

ve sosyal kural bilgilerinin farklılaşıp farklılaşmadığını incelemek oluşturmaktadır. 
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YÖNTEM 

Evren ve Örneklem 

 Araştırmanın evrenini 2008-2009 öğretim yılında, Karabük İli’nde Milli Eğitim Bakanlığı’na 

bağlı İlköğretim okullarının anasınıfı ve anaokullarına devam eden altı yaş çocukları oluşturmuştur. 

Araştırmada, tesadüfi örnekleme yöntemiyle belirlenen 65 kız, 57 erkek olmak üzere 122 çocuk  

örneklem olarak alınmıştır.  

Veri Toplama Araçları 

Araştırmada, çocukların cinsiyeti, kardeş sayısı, doğuş sırası ve okula devam süresi gibi 

bilgilerin sorgulandığı “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır.  

Araştırmaya katılan çocukların ahlaki ve sosyal kurallarla ilgili bilgilerini değerlendirmek için 

Smetana (1981) tarafından geliştirilen , Seçer ve Sarı (2006) tarafından Türk çocukları için yeniden 

düzenlenen resimler ve çocukların, resimlerdeki olaylara bakış açılarını ifade etmek için yararlanılan 

yüz ifadeleri çizimleri kullanılmıştır. Ahlaki kural ile ilgili resimler; bir çocuk diğer çocuğa 

vuruyor/saçını çekiyor, bir çocuk oyuncağını arkadaşıyla paylaşmak istemiyor, bir çocuk diğer çocuğu 

itiyor, bir çocuk diğerine su atıyor, bir çocuk başka bir çocuğun elmasını zorla alıyor şeklindeki beş 

resimden oluşmaktadır. Sosyal kural ile ilgili resimler; bir çocuk oyuna katılmıyor, bir çocuk 

hikaye/etkinlik saatinde istenilen yere oturmuyor, bir çocuk yediği elmayı ve kabuklarını çöpe değil 

yere atıyor, bir çocuk oyuncağını doğru yere koymuyor, bir çocuğun giysisini askıya asmayıp yere 

attığını gösteren beş resimden oluşmaktadır. Çeliköz ve arkadaşları tarafından yapılan 

çalışmada(2008), ölçeğin kapsam ve görünüş geçerliğine bakılmıştır. Çocuğun yemekten önce dua 

etmemesi ile ilgili resim, Türk kültürüne uygun olmadığı için değiştirilmiştir. Bu resim yerine, bir 

çocuğun yediği elma ve kabuklarını çöpe değil yere attığını ifade eden resim kullanılmıştır. Uzman 

görüşü alınmış, on çocuğa on gün arayla uygulanmış ve iki uygulama arasındaki korelasyon katsayısı 

r=.78 bulunmuştur (Çeliköz ve diğ.,2008:5). 

Verilerin Toplanması 

 Araştırmaya alınan çocukların ahlaki ve sosyal kural bilgilerini değerlendirmek üzere, her 

çocuk ile sınıf ortamı dışında uygun bir ortamda bire bir çalışılmıştır. Uygulama, yaklaşık 20 dakika 

sürmüştür. Öncelikle, çocuğa normal ve giderek daha kızgın görünen yüz ifadeleri gösterilmiştir. Yüz 

ifadeleri, “durumu kabul eden normal bir yüz, biraz kızgın, daha kızgın ve çok çok kızmış bir yüz 

ifadesi” şeklinde çocuğa açıklanmıştır. Örnek bir durum söylenerek, kendisini nasıl hissedeceğini 

gösteren yüz ifadesini eliyle işaret etmesi istenmiştir. Böylece, yüz ifadelerinin anlamı ve uygulamanın 

nasıl olacağının anlaşılması amaçlanmıştır. Çocuğa, A4 boyutunda kağıt üzerine renkli olarak çizilmiş 

resimler gösterilerek resimle ilgili beş soru sorulmuştur. Öncelikle, resimde gördüğü durumun doğru 
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mu/yanlış mı olduğunu söylemesi, yanlışsa ne kadar kızılması gereken bir davranış olduğunu yüz 

ifadelerinden birini seçerek göstermesi istenmiştir (ahlaki ve sosyal kurallarla ilgili ciddiyet algısı). 

Daha sonra, “resimdeki çocuğun yaptığı davranışı öğretmeni görmese (ahlaki ve sosyal kurallarla ilgili 

otorite yokluğu), resimdeki olayla ilgili daha önceden konulmuş bir kural olmasa (ahlaki ve sosyal 

kurallarla ilgili kural yokluğu) ve çocuk bu davranışı başka bir okulda ya da evde yapsa (ahlaki ve 

sosyal kurallarla ilgili genelleme algısı) doğru olur mu?” sorularına ‘Evet’ ya da ‘Hayır’ şeklinde 

cevap vermesi istenmiştir. Son olarak, “Öğretmeni, resimdeki davranışı yapan çocuğa ceza versin mi? 

Az mı, yoksa çok mu ceza versin?” (ahlaki ve sosyal kuralların ihlali durumunda çocuğun ceza 

tutumu) soruları sorulmuştur. Çocukların cevapları cevap formu üzerine işaretlenmiştir. 

Verilerin Analizi 

 Çocukların, ahlaki ve sosyal ciddiyet algısını ölçmek için kullanılan onaylayan yüz ifadesi 1 

puan, biraz kızmış yüz ifadesi 2 puan, daha fazla kızmış yüz ifadesi 3 puan ve çok kızmış yüz ifadesi 4 

puan olarak puanlanmıştır. Ahlaki ve sosyal kurallarla ilgili otorite yokluğu, kural yokluğu ve 

genelleme boyutlarına ilişkin sorulara verdikleri “evet” cevabı 0 puan, “hayır” cevabı 1 puan olarak 

kaydedilmiştir. Ceza tutumuna ilişkin olarak verilen “hayır, ceza vermesin” 1 puan, “evet, az ceza 

versin” 2 puan ve “evet, çok ceza versin” 3 puan olarak puanlanmıştır. Ahlaki ve sosyal kurallarla 

ilgili her alt boyut puanı ayrı ayrı toplanarak ahlaki ve sosyal kurallarla ilgili ciddiyet algısı, otorite 

yokluğu, kural yokluğu, genelleme ve ceza alt boyutlarına ilişkin puanlar elde edilmiştir. Alınan 

puanların yüksek olması, çocuğun ahlaki ve sosyal kural bilgisinin yüksek olduğu şeklinde 

yorumlanmıştır. Verilerin analizinde; iki gruplu karşılaştırmalarda t-Testi, üç ve daha fazla 

karşılaştırmalar için Kruskall Wallis H Testi kullanılmıştır. Değişkenler arası anlamlı ilişkilerde, 

anlamlılığın kaynağını bulmak için non-parametrik istatistik tekniklerinden Mann Whitney U Testi 

kullanılmıştır. 

BULGULAR VE YORUM 

 Çalışmada, örneklem grubunun %53,28’sini kız, %46,72’sini erkek çocuklar oluşturmuştur. 

Çocukların %57,37’sinin iki kardeş, %54,09’unun ilk sırada doğduğu bulunmuştur. Çocukların 

%81,15’inin okul öncesi eğitim kurumunda ilk yılı iken %18,85’inin ikinci yılı olduğu bulunmuştur. 
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Tablo 1 

Çocukların Ahlaki ve Sosyal Kural Bilgisi Puanlarının Cinsiyetlerine Göre t-Testi Sonuçları 

 

Cinsiyet 

 

N 

Ahlaki 

Ciddiyet 

Ahlaki 

Otorite 

Yokluğu 

Ahlaki 

Kural 

Yokluğu 

Ahlaki 

Genelleme 

Ahlaki 

Ceza 

TOPLAM 

x  S x  S x  S x  S x  S x  S 

Kız 65 16,20 2,57 4.70 .76 4,33 1,24 4,73 .75 13,09 2,02 43,07 4,69 

Erkek 57 16,24 2,37 4,84 .45 4,70 .70 4,82 .50 12,80 2,68 43,42 4,12 

 t: .101 

p: .920 

t: 1.159 

p: .249 

t: 1.950 

p: .054 

t: .729 

p: .467 

t: .667 

p: .506 

t: .427 

p: .670 

 

Cinsiyet 

 

N 

Sosyal 

Ciddiyet 

Sosyal 

Otorite 

Yokluğu 

Sosyal 

Kural 

Yokluğu 

Sosyal 

Genelleme 

Sosyal  

Ceza 

TOPLAM 

x  S x  S x  S x  S x  S x  S 

Kız 65 15,16 2,84 4,46 .95 4,32 1,18 4,56 .84 12,67 2,10 41,20 5,40 

Erkek 57 15,15 2,84 4,75 .66 4,61 .83 4,75 .50 12,43 1,79 41,71 4,89 

 t: .022 

p: .983 

t: 1.944 

p: .054 

t: 1.542 

p: .126 

t: 1.437 

p: .153 

t: .535 

p: .593 

t: .553 

p: .581 

 

Tablo 1’de, yapılan t Testi sonucuna göre çocukların cinsiyetleri ile ahlaki ve sosyal kural 

bilgileri arasında anlamlı bir fark saptanamamıştır (p>.05).  Çocukların ahlaki ve sosyal kural 

bilgilerinin, cinsiyetlerinden anlamlı ölçüde etkilenmediği görülmektedir.  

Seçer ve arkadaşları (2006), 7-12 yaş grubundan 120 çocukla yaptıkları çalışmada, çocukların 

ahlaki, sosyal ve keyfi sosyal kural bilgilerini tespit etmeyi amaçlamışlardır. Bu amaçla, Buchanan-

Barrow ve Barrett(1998) tarafından geliştirilen senaryoları kullanmışlardır. Sonuç olarak; yaşa ve 

cinsiyete göre okul dönemindeki çocukların ahlaki kural bilgilerinin farklılaşmadığı, sosyal ve keyfi 

sosyal kural bilgilerinin farklılaştığı bulunmuştur. 
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 Özgüleç ve Haktanır (2006), 7-11 yaş grubundaki 300 ilköğretim birinci kademe öğrencisiyle 

yaptıkları çalışmada çocukların herhangi bir problem durumunda varacakları ahlaki yargıyı 

saptayabilmek için Piaget’nin geliştirdiği ‘Öykü ve Problem Durumları’nı kullanmışlardır. Sonuçta, 

cinsiyet değişkeni ile çocukların ahlaki yargıları arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. 

 Walker (1984), ahlak yargısında cinsiyet farklılıklarıyla ilgili araştırmaları analiz etmiş ve 

ahlaki gelişiminde çok az cinsiyet farklılığı olduğunu bulmuştur (Akt:Özgüleç ve Haktanır,2006:108). 

Bu bulgular, araştırma bulgularını destekler niteliktedir. 

Tablo2 

Çocukların Ahlaki ve Sosyal Kural Bilgisi Puanlarının Çocukların Kardeş Sayısına Göre 

Kruskal Wallis H Testi Sonucu 

 

Kardeş 

Sayısı 

 

N 

Ahlaki 

Ciddiyet 

Ahlaki 

Otorite 

Yokluğu 

Ahlaki 

Kural 

Yokluğu 

Ahlaki 

Genelleme 

Ahlaki 

Ceza 

TOPLAM 

Sıra 

Ort. 

χ 2 Sıra 

Ort. 

χ 2 Sıra 

Ort. 

χ 2 Sıra 

Ort. 

χ 2 Sıra 

Ort. 

χ 2 Sıra 

Ort. 

χ 2 

Tek çocuk 29 73,64 5,839 57,91 5,139 63,68 1,362 59,43 4,865 66,93 2,048 70,47 2,646 

İki kardeş 70 55,37 65,24 62,41 64,83 57,66 57,80 

Üç kardeş 23 64,85 54,63 55,72 53,98 66,33 61,46 

 p= .054 p=.077 p=.506 p=.088 p=.359 p=.266 

 

Kardeş 

Sayısı 

 

N 

Sosyal 

Ciddiyet 

Sosyal 

Otorite 

Yokluğu 

Sosyal 

Kural 

Yokluğu 

Sosyal 

Genelleme 

Sosyal 

Ceza 

TOPLAM 

Sıra 

Ort. 

χ 2 Sıra 

Ort. 

χ 2 Sıra 

Ort. 

χ 2 Sıra 

Ort. 

χ 2 Sıra 

Ort. 

χ 2 Sıra 

Ort. 

χ 2 

Tek çocuk 29 67,64 1,230 58,83 .636 63,45 1,550 59,62 .199 56,83 3,261 62,03 .156 

İki kardeş 70 59,04 61,54 62,85 61,98 59,65 60,53 

Üç kardeş 23 61,26 64,76 54,93 62,41 73,02 63,78 
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 p= .541 p=.728 p=.461 p=905 p=196 p=.925 

 

Tablo 2’ye göre, çocukların kardeş sayısı ile ahlaki ve sosyal kural bilgileri arasında anlamlı bir 

fark saptanamamıştır (p>.05).  Çocukların ahlaki ve sosyal kural bilgilerinin kardeş sayılarından 

anlamlı ölçüde etkilenmediği görülmektedir. Genel olarak, ailenin tek çocuğu olanların ahlaki kural 

bilgisi toplam puanı, üç kardeş olanların ise sosyal kural bilgisi toplam puanının daha yüksek olduğu 

dikkat çekmektedir. 

Piaget’nin ahlaki gerçeklik ve Kohlberg’in gelenek-öncesi ahlaki gelişim düzeyindeki çocuklar, 

doğru ve yanlış konusundaki yargıları, kendi yakınlarında bulunan ve fiziksel üstünlüğe sahip, 

genellikle anne-baba gibi otorite kaynaklarına dayanmaktadır (Güngör,2004:80). Ailenin tek çocuğu 

olan çocuklarda, ahlaki kuralları algılama puanlarının yüksek olması, evde otoriteyi bir başka kardeş 

değil, yalnızca anne baba gibi yetişkinlerin oluşturmasından kaynaklandığını düşündürmektedir. 

Bandura ve Skinner’e göre, bireyler gözlem ve model alma yoluyla öğrenmektedirler. Özellikle 

okul öncesi çocuklar, birçok davranışı model aldıkları kişileri taklit yoluyla kazanmaktadırlar Farklı 

türdeki modeller, çocukların davranışlarını önemli ölçüde etkilemektedir (Senemoğlu, 

2005:233;Çakır,2007:421,424)  

Hops ve Finch (1985), kardeş sayısıyla ebeveynlerin çocukla meşguliyeti arasında negatif bir 

ilişki olmasına rağmen, çocukların kardeş sayısı ile sosyal yetenekleri arasında pozitif bir ilişki 

olduğunu bulmuşlardır (Akt.:Schneider,1993:37,38). 

Çocuğun tek çocuk olması veya kardeşinin olması, onu etkileyebilmektedir. Kardeşler arası 

kıskançlıklar, anne-babanın ilgisini paylaşamama çeşitli kaygılara neden olabilmektedir. (Alisinaoğlu 

ve Ulutaş,2000:15-19).  

Tablo 3 

Çocukların Ahlaki ve Sosyal Kural Bilgisi Puanlarının Çocukların Doğuş Sırasına Göre Kruskal 

Wallis H Testi Sonucu 

 

Doğuş 

Sırası 

 

N 

Ahlaki 

Ciddiyet 

Ahlaki 

Otorite 

Yokluğu 

Ahlaki 

Kural 

Yokluğu 

Ahlaki 

Genelleme 

Ahlaki 

Ceza 

TOPLAM 

Sıra 

Ort. 

χ 2 Sıra 

Ort. 

χ 2 Sıra 

Ort. 

χ 2 Sıra 

Ort. 

χ 2 Sıra 

Ort. 

χ 2 Sıra 

Ort. 

χ 2 
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İlk  66 65,02 2,906 64,97 4,179 65,77 3,937 65,36 6,959 60,42 3,781 65,27 2,888 

İkinci 41 53,94 58,70 57,72 59,52 57,48 53,88 

Üçüncü 15 66,67 53,90 53,03 49,93 77,27 65,73 

 p= .234 p=.124 p=.140 p=.031 

ilk-3.sırada  

.007 (MWU) 

p=.151 p=.236 

 

Doğuş 

Sırası 

 

N 

Sosyal  

Ciddiyet 

Sosyal  

Otorite 

Yokluğu 

Sosyal  

Kural 

Yokluğu 

Sosyal  

Genelleme 

Sosyal  

Ceza 

TOPLAM 

Sıra 

Ort. 

χ 2 Sıra 

Ort. 

χ 2 Sıra 

Ort. 

χ 2 Sıra 

Ort. 

χ 2 Sıra 

Ort. 

χ 2 Sıra 

Ort. 

χ 2 

İlk  66 63,01 1,268 61,50 .065 67,91 7,457 62,66 .283 60,53 2,532 63,58 1,245 

İkinci 41 56,88 60,95 54,15 60,26 58,28 56,59 

Üçüncü 15 67,73 63,00 53,40 59,80 74,57 65,77 

 p= .530 p=.968 p=.024 

ilk-2.sırada 

=.011(MWU) 

p=.868 p=.282 p=.536 

 

Tablo 3’e göre, çocukların doğuş sırası ile ahlaki kuralları genelleme puanları arasında anlamlı 

bir fark saptanmıştır (p<.01). MWU testi sonucuna göre, bu farkın ilk ve üçüncü sırada doğan çocuklar 

arasında olduğu görülmektedir. İlk sırada doğan çocukların ahlaki kuralları genelleme puanlarının 

üçüncü sırada doğan çocuklardan daha yüksek olduğu saptanmıştır. Çocukların doğuş sırası ile sosyal 

kural yokluğu puanları arasında anlamlı bir fark saptanmıştır (p<.05). MWU testi sonucuna göre bu 

farkın, ilk ve ikinci sırada doğan çocuklar arasında olduğu görülmektedir. İlk sırada doğan çocukların 

sosyal kural yokluğu puanının, üçüncü sırada doğan çocuklardan daha yüksek olduğu saptanmıştır. Bu 

durum, çocuğun doğuş sırasının anne baba veya yetişkinlerin çocuk yetiştirme tutumları üzerinde 

etkili olmasıyla açıklanabilir. Anne babaların çocuklarına karşı tutumları, çocukların doğuş sırasına 

göre değişmekte olup özellikle ilk çocuğa daha fazla ilgi gösterilmektedir (Ülgen ve Fidan,1991:29).  
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Basket (1984), 4-8 yaşlarındaki ilk doğan ve son doğan çocukları gözlemlediği çalışmasında; 

ilk sırada doğan çocukların davranışlarını küçük kardeşlerden çok ebeveynlere yöneltmiş olduklarını 

saptamıştır (Akt.:Schneider,1993:37,38). 

Çocukların doğuş sırasının, onların gelişimleri üzerinde önemli etkileri olmakta ve kardeşler 

arasında farklı kişilik özelliklerinin doğmasına yol açmaktadır. Eşler ilk çocuklarını daha çok 

kendilerinin bir örneği gibi yetiştirmek ve görmek istedikleri için, ilk çocuk ailede en çok ilgi 

görendir. İlk doğan çocukların başarıya güdülenmiş, hırslı, kurallara uyan, organize etme 

yeteneklerinin yüksek olduğu gözlenmiştir (Ülgen ve Fidan, 1991:29).  

Tablo 4 

Çocukların Ahlaki ve Sosyal Kural Bilgisi Puanlarının Okula Devam Sürelerine Göre t-Testi 

Sonuçları 

Okula 

Devam 

Süresi 

 

N 

Ahlaki 

Ciddiyet 

Ahlaki 

Otorite 

Yokluğu 

Ahlaki 

Kural 

Yokluğu 

Ahlaki 

Genelleme 

Ahlaki Ceza TOPLAM 

x  S x  S x  S x  S x  S x  S 

İlk yıl 99 15,97 2,42 4,71 .70 4,44 1,09 4,74 .70 12,85 2,47 42,74 4,49 

2.yıl 23 17,26 2,45 5.00 .00 4,78 .67 4,91 .28 13,39 1,72 45,34 3,47 

 t: 2.275 

p: .025* 

t: 1.930 

p: .056 

t: 1.413 

p: .160 

t: 1.102 

p: .272 

t: .979 

p: .330 

t: 2.598 

p: .011* 

Okula 

Devam 

Süresi 

 

N 

Sosyal 

Ciddiyet 

Sosyal 

Otorite 

Yokluğu 

Sosyal 

Kural 

Yokluğu 

Sosyal 

Genelleme 

Sosyal  

Ceza 

TOPLAM 

x  S x  S x  x  S S x  S x  S 

İlk yıl 99 15,02 2,72 4,55 .89 4,40 1,09 4,60 .75 12,59 2,45 41,18 5,11 

2.yıl 23 15,78 3,24 4,78 .51 4,69 .76 4,86 .45 12,43 2,44 42,56 5,31 

 t: 1.165 

p: .246 

t: 1.170 

p: .244 

t: 1.207 

p: .230 

t: 1.607 

p: .111 

t: .284 

p: .777 

t: 1.161 

p: .248 

* p<.05  
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 Tablo 4’de , t-Testi sonucuna göre, çocukların okula devam süresi ile ahlaki ciddiyet alt 

boyutu [t(120)=2.275,p<.05]  ve ahlaki kural bilgisi toplam puanları arasında anlamlı bir fark olduğu 

görülmektedir [t(120)=2.598,p<.05].  Okul öncesinde ikinci yılı olan çocukların ahlaki ciddiyet puanı ( x
=17,26), okulda ilk yılı olan çocukların puanından daha yüksek bulunmuştur ( x =15,97). Okul öncesi 

eğitimde ikinci yılı olan çocukların, ahlaki kural bilgisi toplam  puanının ( x =45,34) okulda ilk yılı 

olan çocukların puanından ( x =42,74) daha yüksek olduğu saptanmıştır. Okul öncesi eğitime daha 

uzun süre devam etmenin ahlaki kural bilgisi üzerinde etkili olduğu görülmektedir. Çocukların okula 

devam süresi ile sosyal kural bilgisi puanları arasında ise anlamlı bir fark saptanamamıştır (p>.05). 

Genel olarak, okul öncesi eğitimde ikinci yılı olan çocukların ahlaki ve sosyal kural bilgisi 

puanlarının, okul öncesi eğitimde ilk yılı olan çocuklara göre daha yüksek olduğu görülmektedir. Okul 

öncesi eğitim kurumuna devam etme süresinin, çocukların ahlaki ve sosyal kural bilgilerini 

içselleştirmeleri üzerinde etkili olduğu saptanmıştır.   

Smetana (1981) tarafından yapılan çalışmada, okul öncesi öğrencilerinin ahlaki ve geleneksel 

değerler arasında ayrım yapabildikleri saptanmıştır. Bulgular, 2,5 yaş itibarı ile çocukların kural ihlali 

ile ilgili yargılarının çevrenin etkisiyle şekillenmeye başladığını ve ahlaki değerlerin sosyal 

değerlerden daha fazla fark edildiğini göstermiştir. Çalışmada; okul öncesi çocukların, tüm ahlaki 

kural ihlallerini geleneksel kuralların ihlalinden daha ciddi ve daha çok ceza gerektiren durumlar 

olarak tanımladıkları saptanmıştır. Ahlaki değerlerin, kuralların bulunmadığı durumlarda yanlış olarak 

değerlendirilirken sosyal-geleneksel kuralların değerlendirilmesine tesadüfi olarak yaklaşıldığı 

görülmüştür (Smetana,1981:1335).  

Dinç (2002) tarafından okul öncesi 4-5 yaş grubundaki 162 çocukla yapılan çalışmada, okul 

öncesi eğitimde ikinci yılı olan çocukların sosyal gelişim düzeylerinin, okul öncesi eğitimde ilk yılı 

olan çocuklara göre daha yüksek olduğu saptanmıştır. 

  Yau ve Smetana (2003) Çinli çocuklarla yaptıkları çalışmada, çocukların ahlaki değerleri 

ihlali daha az tölere edilebilir, daha ciddi bulduklarını saptamışlardır.  

Seçer ve Sarı (2006), 4-6 yaş grubunda 120 çocukla yaptıkları çalışmada, okul öncesi eğitimin 

çocukların ahlaki ve sosyal kurallarla ilgili farkındalık düzeyini olumlu yönde etkilediğini 

saptamışlardır. Bu bulguların, araştırma bulgularıyla benzerlik gösterdiği söylenebilir. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Okul öncesi eğitim kurumuna devam eden, altı yaşta 122 çocuğun örneklem olarak alındığı bu 

çalışmada, çocukların ahlaki ve sosyal kural bilgilerini değerlendirmek amaçlanmıştır. Çalışma 

sonucunda, çocukların cinsiyeti ve kardeş sayısı ile ahlaki ve sosyal kural bilgileri arasında anlamlı bir 

farklılık olmadığı saptanmıştır.  
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Çocukların doğuş sırası ile ahlaki genelleme puanları ve sosyal kural yokluğu puanları 

arasında anlamlı bir fark olduğu saptanmıştır. İlk sırada doğan çocukların ahlaki kuralları genelleme 

puanı üçüncü sırada doğan çocuklardan, sosyal kural yokluğu puanları ikinci sırada doğanlardan daha 

yüksek olduğu bulunmuştur.  

Çocukların okula devam süresi ile ahlaki ciddiyet alt boyutu ve ahlaki kural bilgisi toplam 

puanları arasında anlamlı bir fark saptanmıştır. Genel olarak, çocukların ahlaki ve sosyal kural bilgisi 

puanlarına bakıldığında, okul öncesi eğitim kurumuna devam etme süresinin, çocukların ahlaki ve 

sosyal kural bilgilerini içselleştirmeleri üzerinde olumlu yönde etkisi olduğu sonucuna varılmıştır.   

 Çocuklar, sosyal ve ahlaki kuralları yaşantıları yoluyla öğrenebilmektedirler. Ahlaki eğitimin, 

çocuklara edilgen değil etkin biçimde telkin edilmesi gerekmektedir. Okul öncesi dönemde, çocukların 

kuramsal ahlak kurallarını topluma karıştığı zaman değil, okul yıllarında uygulamaya ve işletmeye 

alıştırılması gerekmektedir. Çocuğun toplum yaşamında daha emin adımlarla yürümesi, ancak bu yolla 

güvence altına alınabilmektedir (Kanad,2000:22). Okul öncesi dönemden itibaren, çocuklara ahlaki ve 

sosyal kurallarla ilgili içsel denetim sağlamayı amaçlayan eğitim etkinlilerine önem verilmesi 

gerekmektedir. Erken yıllardan itibaren, ahlaki ve sosyal kuralların içselleştirilmesi, ileriki yaşlarda 

oluşabilecek kural ihlalinden kaynaklanan şiddet olaylarının engellenebileceği söylenebilir.  

Sosyal ve ahlaki kuralların öğrenilmesi, toplumsallaşma süreci içinde gerçekleşmektedir. 

Toplumsallaşmada, aile ve okulun önemli rolü vardır. Aile ve okul ortamında saygı, sevgi ve 

işbirliğine dayanan insan ilişkileri esas olmalı, yetişkinler davranışlarıyla çocuklara iyi birer model 

olmalıdırlar. Okul-aile ilişkileri ve anne-baba eğitimi çalışmalarında ahlak gelişimi ve eğitimine 

yönelik bilgilendirme çalışmalarına yer verilmesi önemli görünmektedir. Ahlaki yargının kavrama 

gücü ile ilişkisi olduğu dikkate alınırsa, çocuklarla yapılan çalışmalarda ifade yeteneklerini geliştirici 

etkinliklere daha fazla yer verilmesi gerektiği söylenebilir.  

Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden çocukların, ahlaki ve sosyal kural bilgisini 

öğrenmesi, ahlaki ve sosyal kuralları içselleştirilmesi için, eğitim programı etkinliklerinden 

yararlanılabilir. Ahlaki ve sosyal kurallara uymanın gerekliliği ve önemini vurgulayan hikaye, hikaye 

sonrası etkinlikler, drama, oyun ve müzik etkinlikleri, serbest zaman etkinlikleri ve rutin etkinliklerin 

önemli katkıları olabilir. Çocuklar, bu çalışmalarda neyin iyi neyin kötü olduğunu, iyi veya kötü 

olarak bilinen durumlarda nasıl davranması gerektiğini daha kolay öğrenebilir. Özellikle ilgi 

köşelerinde, toplumdaki bireylerin rollerine girerek yaşıtlarıyla etkileşimde bulundukları oyunlarla, 

ahlaki ve toplumsal kurallara uyduklarında veya uymadıklarında karşılaşabilecekleri tepkileri 

yaşayarak öğrenebilirler. Bu nedenle, çocukların erken dönemde okul öncesi eğitim kurumuna 

başlamalarıyla hem çocukların bireysel yaşantılarından hem de anne babaların okul etkileşimlerinden 

edindikleri bilgilerle, ahlaki ve sosyal kural bilgisi kazanımları üzerinde olumlu etkisinin olacağı 

unutulmamalıdır.  
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ÖZET 

Okul öncesi eğitimi bireyin düzenli ve plânlı öğrenmeyle karşılaştığı ilk eğitim aşamasıdır.  

Bugün yaygınlaştırılmaya çalışılan okul öncesi eğitimin Türkiye’de ilk ortaya çıkışı çok da 

yeni değildir. Türkiye’de Ana Muallime Mektebi ilk olarak 1915’te açılmıştır.  

Bu çalışmada ilk ana muallime mektebi dersleri ile ders uygulamalarının günümüz okul öncesi 

dersleri ve ders uygulamaları ile ortak ve farklı yönleri tespit edilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Okul Öncesi Eğitim, Okul Öncesi Eğitim Tarihi, Okul Öncesi 

Eğitim Dersleri 

ABSTRACT 

Pre-school education is the first regular and planned training phase of an individual. The very 

first appearance of pre-school. 

Education is not new in Turkey. Main Teacher School in Turkey was first opened in 1915. 

In this study, the first primary school classes with a course muallime applications today with 

pre-school classes and classes of common and different aspects of applications will be identified. 

Key Words: Pre-school Education, Pre-school Education History, Early Childhood 

Education Courses 

1. GİRİŞ 

Okul öncesi eğitime 18. yüzyıl sonları ve 19. yüzyıl başlarında çalışmalar yapan psikolog ve 

eğitimciler öncük etmiştir. PESTALOZZİ’nin 1774 yılında kendi çocuğu üzerinde yaptığı gözlemler 

çocuk gelişimi ile ilgili ilk bilimsel kayıt olarak kabul edilmektedir (ARAL, KANDIR ve YAŞAR, 2000). 
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1816 yılından itibaren 3-6 yaşlarındaki çocuklar için okullar açıldığı görülmektedir. Alman eğitimci 

Friedrich FROEBEL [1782-1852] dünyada ilk okul öncesi eğitim kurumunu açmıştır. “FROEBEL 1837 

yılında Almanya’nın Blakenburg bölgesinde okul öncesi eğitim çalışmalarına başlamış ve 28 Haziran 

1840 yılında, Keilhau yakınlarında “Kindergarten” [çocuk bahçesi] adını verdiği anaokulunu açmıştır 

(OĞUZKAN ve ORAL, 1997). “1907 yılında, erken çocuk eğitimi konusunda önemli katkı ve etkilere 

sahip eğitimci Maria MONTESSORİ [1870-1952] Roma’da ilk çocuk evini açmıştır. FROEBEL ve 

MONTESSORİ’den sonra diğer ülkelerde de okul öncesi eğitim kurumları açılmaya başlanmış, ilk yuva 

1911 yılında Londra’da hizmete girmiştir” (ARAL, KANDIR ve YAŞAR, 2000). Avrupa’da okul öncesi 

eğitim kurumları Birinci ve İkinci Dünya Savaşlarından sonra kimsesiz kalan çocuklar, 

sanayileşmenin sonucu olarak kadın gücüne duyulan ihtiyaç ve yapılan bilimsel çalışmaların ortaya 

koyduğu çocukluk yıllarındaki deneyimlerin ileride toplumu oluşturan bireyin üzerinde etkili olduğu 

gibi sebeplerden dolayı önem verilen kurumlar olmuştur. 

Türkiye’de ise okul öncesi eğitiminin tarihi 15.yüzyıla, FATİH SULTAN MEHMET zamanına 

dayanır. Bu dönemde vakıflar vasıtasıyla kurulan Sıbyan Okulları okul öncesi eğitim kurumlarının ilk 

şekilleri sayılabilir. Eğitimci SATI BEY [1880-1968], 1908 yılından önce bazı illerde özel ana mektepleri 

açıldığını ileri sürer, daha sonra İstanbul’da azınlıklar ve yabancılar için bazı özel ana mektepleri 

açılır; ancak resmi ana mektepleri Balkan savaşlarından [1912-1913] sonra 1915 yılında Ana 

Mektepleri Nizamnamesi ile açılmaya başlamıştır. 

Tedrisat-ı İptidaiye Kanunu’nda adı geçen ana mekteplerine öğretmen yetiştirmek üzere 1915 

yılında “İstanbul Darülmuallimat”ına bağlı bir öğretmen okulu açılmıştır. Öğretim süresi bir yıl olan 

okulda, Türkiye’de ilk olarak erken çocukluk eğitimi alanı için öğretmen eğitimi çalışmaları başlamış; 

ancak 370 kadar mezun veren bu okul 1919 yılında kapanmıştır. Bu okulun programı, çocuklara küçük 

yaştan itibaren dini yönden iyi bir eğitim verecek öğretmenler yetiştirme esasına dayanmaktadır. 1915 

yılında Ana Mektepleri Nizamnamesi (Anaokulları Tüzüğü) yayımlanmıştır. Nizamnamede iptidai 

mekteplerinin (ilkokul) ilk basamağı olarak ana mekteplerinin açılması önerilmiş ve ana mekteplerinin 

dört-yedi yaş arası çocuklara eğitim vermek üzere ilkokullara bağlı ya da bağımsız olarak açılması 

düşünülmüştür. Ayrıca ilkokullarda beş altı yaş çocukları için sıbyan sınıfları açılması istenmiştir. 

Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu zorluklar ve savaş sebebiyle daha sonraki yıllarda, okul öncesi 

eğitimi ailelere kalmıştır. 

SÂTI BEY [1880-1968], İstanbul Beyazıt’ta özel bir çocuk yuvası açar, okulda çocuklara 

ödüller verilir, maddi cezalar verilmez, bu uygulamalar çocuk eğitiminde önemli bir başlangıçtır. SÂTI 

BEY [1880-1968], öğretmen yetiştirme alanında göstermiş olduğu ciddi çabalar dolayısıyla bütün Türk 

aydınları tarafından takdir edilerek “Türk Froebeli” diye adlandırılmıştır. Onun zamanında öğretmen 

yetiştiren Dârülmuallimîn, birçok Avrupa öğretmen okulundan daha ileri bir düzeye ulaşmıştır 

(ÖZTÜRK, 1998, 28). Eğitimci KÂZIM DURU [1877-1967] da Meşrutiyet Döneminde Avusturya-

Macaristan’a giderek çocuk bahçesi öğretmeni yetiştiren okulları gezmiş, dönüşte Selanik’te bir 

anaokulu açmıştır. Balkan Savaşları ve memleketin içinde bulunduğu durum çalışmaları sekteye 
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uğratsa da 1913-1917 yıllarında Osmanlı Devleti’nde resmi anaokulları açılmıştır. EMRULLAH 

EFENDİ’nin nazırlığında 1913 yılında çıkarılan Tedrisat-ı İptidaiye Kanunu Muvakkatı (Geçici 

İlköğretim Kanunu) ile anaokullarının memleketin her yerine yaygınlaştırılması emredilmiştir. Aynı 

kanunda öğrencilerin yaşları, öğretim teknikleri, ders araçları ve okulun kuruluşuna dair temel esaslar 

da verilmiştir. 1914 yılında Eğitim Bakanlığı bütçesi düzenlenirken “Çocuk Bahçesi” denilen okulların 

açılması için bütçeye ödenek konulmuş ve o yıl on okulun açılması planlanmıştır. 

Cumhuriyet dönemine gelindiğinde Türkiye’de 80 anaokulunda 5.580 çocuk ve 136 öğretmen 

mevcuttu. 1928’de “Harf İnkılâbı”nın yapılması, her Türk vatandaşının okur-yazar duruma getirme 

çabası, devleti tüm gücüyle ilköğretime yüklenmek zorunda bırakmıştır. Bu sebeplerle anaokulu ve 

anasınıflarına ayrılan ödenekler ilköğretim hizmetlerine aktarılmıştır.  Okul öncesi eğitiminin önemi 

çeşitli Eğitim Şuraları ve eğitim komisyonlarında vurgulanmış; fakat okul öncesi eğitimindeki 

gelişmeler yavaşlamıştır. 1961’e gelindiğinde “222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu”nda zorunlu 

ilköğretim çağına gelmemiş çocukların isteğe bağlı olarak bir ilköğretim kurumunda eğitilmelerine 

izin verilmesiyle okul öncesi eğitimi çalışmaları hızlandı. 1962 yılında Anaokulları ve Anasınıfları 

Yönetmeliği çıkarılmış, daha sonraki dönemlerde okul öncesi eğitimin önemi ve yaygınlaştırılması 

hükümet programlarında, kalkınma plânlarında, eğitim komisyonlarında ve Millî Eğitim Şûralarında 

ele alınmıştır. 1973 yılında yürürlüğe giren “1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu”nda Türk Millî 

Eğitim Sisteminin genel yapısı içinde, okul öncesi eğitime, örgün eğitim sistemi içinde yer verilmiştir. 

Okul öncesi eğitime verilen önem sebebiyle 1992 yılında 3797 Sayılı Kanunla Okul Öncesi Eğitim 

Genel Müdürlüğü kurulmuştur. 

Türkiye’de okul öncesi eğitimin ortaya çıkışıyla ilgili bilgiler yukarıda belirtildiği kadardır. 

Konu ile ilgili yapılan araştırmalardan biri 1996’da Millî Eğitim Dergisi’nde yayınlan Yahya 

AKYÜZ’ün “Anaokullarının Türkiye’de  Kuruluş ve Gelişim Tarihçesi” adlı çalışmasıdır. Türkiye’de 

anaokullarının ilk programları ile bu programlarda yer alan derslerin açıklamaları ve uygulamaya 

konulmasına ilişkin resmî görüşleri ve istekleri kapsayan bir belge yine aynı araştırmacı tarafından 

yayınlanmıştır. 1914’te Maarif Nezareti (Eğitim Bakanlığı) tarafından anaokulları öğretmenleri ve 

yöneticileri için hazırlanan belge, yayınlanmasından birkaç sene önce açılmaya başlayan anaokullarını 

programlar ve çalışmaları açısından düzenlemek amacıyla çıkarılmıştır. 1915’te Ana Muallime 

Mektebi’nin açılışından önce duyulmakta olan bir ihtiyacı gidermeye yöneliktir.  

Türkiye’de 23 Temmuz  1908’de II. Meşrutiyet’in ilânından önce, bazı vilâyetlerde, sonrada 

İstanbul’da özel okullar açıldığı yukarıda da belirtildiği üzere bilinmektedir. Resmî anaokulları Balkan 

Savaşları’ndan [1912–1913] sonra açılıp yaygınlaşmıştır (AKYÜZ, 2001, 243). Bu özel anaokullarının 

uyguladıkları ilk programlar tam olarak bilinmemektedir. 1913’ten sonra açılan resmî anaokullarının 

ders programları ve uygulamalarına 1913 tarihli Geçici İlköğretim Kanunu’nun 3. 4. ve 5. 

maddelerinde ilk kez temel bazı düzenlemeler getirilmiştir. 3. Madde ile anaokulları ve sıbyan sınıfları 

ilköğretimin içinde sayılmıştır. 4. Madde anaokulları ve sıbyan sınıfları, çocukların  yaşlarına uygun 
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olarak faydalı oyunlar ve geziler, elişleri ve ilâhiler, yurt şiirleri, tabiat bilgisine ilişkin konuşmalar ve 

sohbetler ile ruhî (duygusal) ve bedenî gelişmelerine hizmet eden kurumlardır. Anaokulları dört 

yaşından yedi yaşına kadar olan çocuklara mahsustur. Bunların örgüt ve düzenlenmesine ilişkin 

nizamname ve tâlimatlar Meclis-i Kebîr-i Maarif’te (Büyük Eğitim Meclisi) üzerinde çalışılarak 

yayınlanacaktır. 5. Madde anaokulu bulunmayan yerlerde beş ve altı yaşındaki çocuklar için ilkokullar 

içinde ayrıca sıbyan sınıfları açılacaktır.  

Anaokullarının programlarını düzenleyen ve derslerin işleniş biçimleri konusunda 

öğretmenleri aydınlatan belge Meclis-i Kebîr-i Maarif tarafından 1913 tarihli Geçici ilköğretim 

Kanununun 4. maddesi gereği hazırlanıp yayınlanmıştır. Anaokullarında sağlığa yararlı ve ahlâkî 

oyunlar ve okul içinde yürüyüşler, düzenli beden eğitimi, dinî ve millî hikâye ve konuşmalar, resim 

levhalarının incelenmesi ve üzerinde düşünülmesi ve el işleri eğitimi yapılır (tâlim edilir). 1914 tarihli 

belge ise anaokullarına ilişkin çağdaş eğitim görüşleriyle düzenlenmiştir. Anaokulları ve sınıfları bir 

öğretim yeri değil, eğitim, hayat ve hareket yeri olduğu vurgulanmaktadır. MONTESSORİ’den [1870–

1952] etkilenilmiştir ve anaokullarının dersleri ve uygulamaları ilk kez son derece ayrıntılı bir şekilde 

ortaya konulmuştur. 

2. AMAÇ 

Çalışmanın amacı 1913’te uygulanan okul öncesi dersleri ile günümüzde uygulanan okul 

öncesi derslerinin ortak yönlerinin tespit edilmesidir. 

3. YÖNTEM 

Nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi yöntemi kullanılarak araştırmadaki 

verilere ulaşılmıştır (YILDIRIM ve ŞİMŞEK, 2006, 39). Araştırmada konuya ilişkin kaynakların, belge 

ve dokümanların elde edilmesi ile tarama yapılmış, Türkiye’de okul öncesi eğitimi tarihi incelenmiş ve 

elde edilen bulgular sunulmuştur. 

4. EVREN VE ÖRNEKLEM 

Araştırmanın evrenini ve örneklemini Osmanlı Devleti döneminde 1913 yılında uygulanan 

okul öncesi programında yer alan dersler ile günümüz Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim 

kurumlarında uygulanan dersler teşkil etmektedir.  

5. BULGULAR VE YORUM 

Osmanlı dönemi okul öncesi ders uygulamaları  Günümüzde okul öncesi ders uygulamaları 

Hayat ve hareket dersleri Oyun ve hareket 

Lisan (Anadil) Türkçe dil etkinlikleri  

Okuma ve yazmaya hazırlık çalışmaları 

Eşya (Tabiat bilgisi) Fen ve matematik  
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Musikî Müzik 

Tabloda Osmanlı Devleti döneminde ve günümüzde okul öncesi eğitimindeki ortak 

dersler görülmektedir. Tabloda Osmanlı Devleti dönemiyle günümüz okul öncesi eğitimi ortak 

dersler uygulamalarının adlandırmakta küçük değişiklikler dışında içeriklerinin aşağı yukarı 

aynı olduğunu söylemek mümkündür.  

Osmanlı dönemi okul öncesi ders uygulamaları Günümüzde okul öncesi ders uygulamaları 

Jimnastik Drama 

Musahabat-ı ahlâkiye (Ahlâkî konuşmalar) Türkçe dil etkinlikleri  

Resim Sanat 

Bahçe dersleri Alan gezileri 

 Serbest zaman 

Yukarıdaki tabloda ise Osmanlı döneminde uygulanan Ana Mekteplerine Mahsus Müfredat ile 

günümüz okul öncesi eğitiminde bulunan benzer dersler bulunmaktadır. Osmanlı döneminde 

uygulanan Ana Mekteplerine Mahsus Müfredat derslerinin uygulamaları ise aşağıdaki şekildedir: 

Musahabat-ı Ahlâkiye (Ahlâkî konuşmalar): Ahlâkî konuşmalar, akıl ve muhakemeyi 

uyarmadan ziyade duyuları eğitir nitelikte olacaktır. Çocuklarda acıma duygusu, fazilet ve erdem, 

rekabete ve faaliyete eğilimi, sosyal, ailevî, insanî duyguları uyarıp düzenleyecek, çocukların 

başlarından geçen hikâyeler, olaylar anlatılacak, bu ilkeler çerçevesinde karşılıklı konuşmalar, 

sohbetler düzenlenecektir. Yapılan bütün konuşmaların en ziyade çocuk hayatına ait ve daima çocuk 

diline göre olmasına ayrıca dikkat edilecektir. 

Bugün uygulanan okul öncesi eğitimde Türkçe dil etkinliklerinin bu uygulama ile aynı amaca 

hizmet ettiği söylenebilir. Hikâye okuma ve bu hikâyeler üzerinden çocukları dinleme ve konuşmaya, 

bu yolla da düşünmeye sevk etme çalışmaları Türkçe dil etkinlikleri arasındadır. 

Hayat ve Hareket dersleri: Bu derslerin amacı her şeyden evvel çocukların bedenî ve zihnî 

yetilerini eğitmektir. Çocukları, ellerini, kollarını, bacaklarını, başlarını hareket ettirmeye, kullanmaya 

alıştırmak, yaratılışından hareketsiz ve sarsak olan bir çocuktan eli ayağı becerikli, dikkatli, çevik ve 

düzgün bir adam çıkarmaktır. Amaç bakımından daha uygun olan Jimnastik dersleri ise Hayat ve 

Hareket derslerinden ayrı bir ders olarak verilecektir. 

Bu ders bugün hareket ve oyun etkinlikleri altında yapılan çalışmaların karşılığı gibi 

görünmektedir. Hareket zorluğunu doğuştan çeken çocukların bu eksikliklerini gidermek amacını 

taşıması dikkat çekicidir. Çocukları sadece hareket ve oyunla oyalamak ve vakit geçirmelerini 
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sağlamak gibi bir amaç değil de onların fizikî ve zihnî gelişmelerine katkıda bulunmak her iki önemde 

de uygulanan etkinliklerin ortak noktasıdır. 

Lisan: Ana mektebinde yalnız ana lisanı öğretilecek ve bu lisan derslerinde katiyen dil bilgisi 

kuralları okutulmayacaktır. Ana mektebinde verilecek lisan dersleri adeta bir karşılıklı konuşmalar 

şeklinde olacak, daha doğrusu lisan dersleri bütün derslerde uygulamasını bulacaktır. Çocukları 

serbestçe söz söylemeye ve söylerken sıkılmamaya alıştırmak lazımdır. 

Bugün de amaçları arasında ilköğretime öğrenci hazırlamak olan okul öncesi eğitimde Türkçe 

dil etkinlikleri ile lisan dersinin ortak uygulama olduğu ve her ders uygulamasında bu etkinliğin 

aslında var olduğu belirtilmiştir.  

Eşya (Tabiat Bilgisi) ve Bahçe dersleri: Öğretici bir gayeden ziyade eğitici bir gaye 

gözetilecektir. Ana mektebi Eşya derslerinin en birinci hedefi, çocukların merakını çekmek, çocukları 

dikkat ve düşünmeye sevk etmek, çocuklara dilini kullanmak, konuşmak fırsatını hazırlamak olacaktır. 

Ana mektebi Eşya derslerinde çocukların çevrelerinde bulunan hayvanlar, bitkiler, maddî şeyler ve 

olaylardan bahsedilecek, fakat bütün bu dersler açık bir lisanla, karşılıklı konuşma biçiminde 

mevzuların maddesi ve aynısı üzerinde verilecektir. Ana mekteplerinde yaptırılacak elişleri çocukların 

ellerinin, boylarının ve zihinlerinin terbiyesi içindir. Çocuklar bu derslerde çeşitli maddeler kullanarak 

ellerini becerikli, vücutlarını hareketli ve çevik, fikirlerini açık ve kesin bir hale getirmeye, faaliyeti 

sevmeye, faaliyette sabır ve sebat etmeye alıştırılacaklardır.  

Musiki: Ana mekteplerinde gösterilecek musiki parçalarının hem güftesi, hem de bestesi minik  

çocukların anlayabileceği derecede basit ve hoşlarına gidecek kadar sevimli ve canlı olacaktır. 

Çocukların başlarından geçen şeylere, hayvanların hayatına dair olan musiki parçaları bu nevi terbiye 

için pek müsaittir. Hele bu parçaların bir takım hayvanların, kuşların, insanların, işçilerin sesini taklit 

eder olması pek mühimdir. Özetlersek, çocuklara bu hareketleri, taklitleri yaptırmalı, onları mesut 

etmelidir. Ana mektebi musikisinin diğer bir şartı da, oturarak söylenir olmaktan ziyade, ayakta, 

yürüyerek, kımıldanarak, oynayarak söylenir olmasıdır. Hareketsiz, oturtucu musikiler, ana mektepleri 

için o kadar istifadeli değildir, hatta zararlıdır. 

Bugünkü okul öncesi ders uygulamaları arasında önemli bir yere sahip olan müzik dersinin 

amaçları ve uygulanması Osmanlı Devleti dönemindeki okul öncesi eğitimi ders uygulamalarındaki 

musiki dersi ile aynıdır. 

Resim: Ana mekteplerinde yaptırılacak resim, çocuğun arzusuna tabi ve hayalî olacaktır. 

Çocukların hayal güçlerini tahrik edici masallar, vak’alar nakledilecek, levha, kitap ve gazete resimleri 

gösterilecek, yapacakları resimler kâğıt veyahut siyah tahta üzerine yaptırılacaktır. Bu mekteplerde 
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çocukların işleri katiyyen tenkit edilmeyecek, yalnız onlar gayrete getirilecektir. Çocuklar boyadan 

mahrum bırakılmayacak, boya ile oynamaları için teşvik edilecek ve tahtaya resim yapacaklara renkli 

tebeşirler verilecektir. Çocukların gayretlerini artırmak için zaman zaman resimleri bir tahta üzerine 

çivilenerek sergilenecektir. 

Müzik dersi için söylenenleri resim dersi uygulamaları için de söylemek mümkündür. Yani 

amaçları ve uygulanması Osmanlı Devleti dönemindeki okul öncesi eğitimi ders uygulamalarındaki 

resim dersi ile günümüz okul öncesi eğitimi resim ders uygulamaları aynıdır. 

Jimnastik: Ana mektepleri jimnastiği de büsbütün ayrı bir mahiyette olacaktır. Bu mekteplerde 

yaptırılacak terbiye-i bedeniyenin her şeyden evvel çocukların seveceği bir şekilde olması lâzımdır. 

Çocuklar yararsız, cazibesiz, soyut hareketlerden, vaziyetlerden hoşlanmazlar. Onlar için en iyi 

jimnastik, terbiyevî oyunlardır. Bu oyunların terbiyevî hareketler ve musiki ile birleştirilmesi lâzımdır. 

Oyunların bir iki kişiye münhasır kalmaktan ziyade birçok arkadaş arasında, diğer bir deyişle topluluk 

halinde olması da bir ihtiyaçtır. Ayrıca bu oyunları mümkün olduğu kadar insan ve hayvan sesleri ve 

taklitleriyle birleştirmelidir. Gerektiğinde muallim de bu oyunlara iştirak eylemelidir.  

Bugün okul öncesi eğitimde yaygın olarak kullanılan dramanın o zaman jimnastik adı verilen 

ders uygulaması ile benzerliği dikkate şayandır. Çocukların müzik ve dans eşliğinde, toplu olarak 

insan ve hayvan taklitleri yapmaları, gerektiğinde öğretmenin de katılması tipik drama uygulamasıdır.  

Bahçe dersleri: Ana mektebinin bahçesinde ziraat işleri, bu mektebin en mühim 

terbiyelerinden biri olacaktır. Çocuklar bu bahçelerde kendilerine tahsis edilen bölümler üzerinde 

çiçek dikmeye, toprak işlemeye, çiçeklere, ağaçlara karşı hürmet ve sevgi beslemeye, sahip olduğu 

toprağını sevmeye, tarlasını himaye ve korumayı öğrenmeye alışacaklardır. Ana mektebinin ziraat 

derslerinde çabuk yetişen ve şekliyle, rengiyle çocukların gözlerini oyalayan bitkilerin diktirilmesi 

daha terbiyevidir. Ana mektebinde her çocuğun kendisine  mahsus bir tarlası olması şarttır. 

Okul öncesi eğitimin günümüzdeki uygulamalarında alan gezileri ve serbest zaman etkinlikleri 

içerisinde eskiden bahçe dersleri ile yapılan etkinlikler benzerdir. Aynı zamanda bugün fen ve doğa 

ders uygulamaları içerisine giren kimi uygulamaların da bahçe dersleri uygulamaları ile aynı odluğu 

görülmektedir. 

Günümüzde Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak resmî ve özel anaokulları ve ana 

sınıflarında uygulanan dersler ve ders uygulamalarına Eğitim Etkinlikleri adı verilmektedir. Bu eğitim 

etkinlikleri her gün öğrencinin okula geldiği saatten başlayıp sırayla gerçekleştirilmektedir. Drama, 

okuma yazmaya hazırlık çalışmaları, sanat, alan gezileri, serbest zaman etkinlikleri ortak olmayan ama 

bir şekilde eski uygulamada varlıkları görülen ders uygulamalarıdır. Oyun ve hareket, Türkçe dil 
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etkinlikleri, fen ve matematik, müzik ders uygulamaları ise Osmanlı Devleti dönemindeki derslere ve 

uygulamalara büyük ölçüde benzerlik göstermektedir.  

Bugün okul öncesi eğitimiyle çocuğa ilköğretim için gerekli bilgi ve becerileri kazandırma, 

çocuğun toplumsallaşmasını, iyi alışkanlıklar kazanabilmesi, Türkçeyi doğru ve güzel konuşabilmesi, 

beden, zihin ve duygu gelişmesini ve iyi alışkanlıklar kazanabilmesini sağlama, şartları elverişsiz 

çevrelerden ve ailelerden gelen çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı yaratma hedeflenmektedir. Bu 

hedefler doğrultusunda oyun ve hareket, Türkçe dil etkinlikleri, okuma ve yazmaya hazırlık 

çalışmaları, fen ve matematik, müzik, drama, sanat, alan gezileri ve serbest zaman etkinlikleri 

yapılmaktadır.  Görüldüğü üzere bu etkinlikler Osmanlı dönemi okul öncesi ders etkinlikleri ile büyük 

ölçüde örtüşmektedir. 

SONUÇ 

“İnsan, canlılar dünyasının sayıları yüz binlere hatta milyonlara varan türlerinden yalnızca 

biridir; ama sıradan, herhangi birisi değildir” (GÜVENÇ, 1996,275). Hâl böyleyken insan 

yeteneklerinin geliştirilmesi ne tek bir kişi tarafından ne de kendiliğinden olur. Çocuğun zihnî 

gelişimini inceleyen (PİAGET, 1938) yaptığı çalışmalarda,  özellikle çocuk gelişiminde fizikî 

olgunlaşma kadar çevrenin, deneyimlerinin, toplumsal aktarımların da etkili olduğunu ifade eder. 

“İnsan dünyaya potansiyel kabiliyetlerle geldiği için, hayatının sonuna kadar eğitime ve eğitilmeye 

ihtiyacı vardır. Yine insan kendi kabiliyetlerini kendi kendisine geliştirme yeteneğine sahip değildir. 

İnsan bu yönüyle başkalarının yardımına muhtaçtır” (ÖZTÜRK, 1996, 3). Günümüzde her alandaki 

hızlı gelişme ve değişmeler insanın çevresini, alışkanlıklarını etkilemekte ve değiştirmektedir. 

“Bireyin değişen çevresine uyum sağlayabilmesi için, yeni koşullara göre eğitilmesi gerekmektedir. 

Bu durum bilinmesi gereken bilgi ve becerilerin miktarını hızlı ve sürekli artırmaktadır (ÖZGÜVEN, 

1998,357). İnsan için böylesine büyük bir ihtiyaçtan doğmuş ve hâlâ ihtiyaç olmaya devam eden 

eğitimin yapıldığı ilk yerler ise okul öncesi kurumlardır. 

Türkiye’de bugünkü anlamda okul öncesi eğitim kurumlarının açılması 20. yüzyılın 

başlarındadır; ancak memleketin içinde bulunduğu durum, Osmanlı Devleti döneminde ve 

cumhuriyetin kuruluş yıllarında bu kurumlara gereken ehemmiyetin verilmesine ve kurumların 

gelişmesine engel olmuştur. Bugüne kadar açılan okul öncesi kurumlara bakıldığında ise okul öncesi 

eğitim çağında olan çocukların sayılarına göre yeterli seviyede olmadığı görülmektedir. 

Bugün okul öncesi çocukları eğitmeyi amaçlayan programlar eğitim sisteminin yapısı içinde 

yer almakta, anaokulları, anasınıfları, (ilköğretime bağlı) gündüz bakımevleri, çocuk bakım merkezleri 

ve oyun grupları gibi çeşitli isimler altında toplanmaktadır. 
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Çalışmada Türkiye’de ilk uygulanmaya başlanan dönemdeki okul öncesi eğitim dersleri ve 

ders uygulamaları ile günümüzdeki okul öncesi dersleri ve ders uygulamaları arasında ortak 

özelliklerin bulunması, bu eğitimin daha ilk uygulanmaya başladığı dönemde şekillendiğini ve bilinçli 

bir şekilde yapıldığını göstermektedir. Sonuçta okul öncesi eğitimin sistemli bir şekilde ele alındığı, 

daha ilk dönemden itibaren uygulamaların yerli yerinde ve doğru yapıldığı anlaşılmaktadır. Okul 

öncesi eğitim alanındaki asıl sorunun okullaşma seviyesinde olduğunu söylemek mümkündür. 
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ÖZET 

Bu çalışma; okulöncesi öğrencilerin empati becerilerini destekleyen etkinliklerin öğrenci ve 

öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır.  

Çalışma; 2010 yılı Kasım-Aralık  aylarında 4 hafta süresince, İstanbul Sarıyer ilçesi, Türkan Efe 

İlköğretim Okulu okulöncesi 6 yaş grubunda yer alan 25 öğrenci ile yürütülmüştür.  

Okulöncesi öğretim programına göre düzenlenmiş sınıf içi etkinliklerde empati becerilerini 

destekleyici çalışmalara yer verilmiştir. Bu çalışmalar aile katılımlı drama, fen-doğa ve dil etkinlikleri 

gibi etkinlikler çerçevesinde uygulanmıştır.  Bu çerçevede öğrencilere empati temelli sorular sorulmuş, 

drama etkinlikleri yaptırılmış, şarkı, masal gibi yazında geçen karakterler hakkında konuşmaları 

sağlanmıştır.  

Araştırma verileri gözlem ve görüşme yoluyla elde edilmiştir. Gözlem verileri üç ayrı 

gözlemcinin yazılı kayıtları ve video kamera kullanılarak elde edilmiştir. Görüşme verileri, öğrenci 

velilerine verilen ve yapılandırılmamış açık uçlu sorulardan oluşan görüş alma formu ile elde 

edilmiştir. Ayrıca etkinlikler sonucunda öğrencilere empati ile ilgili sorular sorularak görüşleri 

alınmıştır.  

Video kamera ve gözlemcilerin gözlem kayıtları ile veliler ve öğrencilerden alınan niteliksel 

görüşler betimsel analiz yoluyla incelenmiştir. Betimsel analiz, empati becerileri ile ilgili alan yazında 

yer alan kavramlardan oluşturulan kodlama listesi dikkate alınarak yapılmıştır.  

Araştırma bulguları velilerin, öğrencilerin görüşlerinden doğrudan alıntılar yapılarak 

desteklenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: İletişim, Empati, Okulöncesi, Aile katılımı. 
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ABSTRACT 

 This study was carried out to evaluate the activities that support pre-school students’ emphaty 

skills, according to student and teacher opinions. 

 This study was carried out for 4 weeks in November and December 2010 period, in İstanbul, 

Sarıyer, at Türkan Efe Elementary School that is the preschool age group of 6 with 25 students. 

 Classroom activities were prepared according to the preschool education curriculum. These 

activities included elements of empathy skills. In the activities there were drama with the family 

participation, science and nature study, native language activities. 

 Students were asked to answer questions based on empathy. They were asked to speak about 

characters in the tales and to perform drama activities, songs.  

 These research data were obtained through observations and interviews. The observation data 

were obtained from written records of the three different observers and records of video cameras  

The interview data were obtained from the forms that consisted of unstructured open-ended questions. 

The form was given to students and parents. 

 After the activities, students’ opinion were taken by asking questions about empathy.  

 Video camera, the observer records, opinions of parents and students were examined through 

content analysis. 

 The content analysis was made with encoding list that got from the concepts of the empathy 

skills in the literature 

 These research results were supported by direct quotations from students' opinions. 

 According to the results; conflicts decreased in the class; students tried to understand each 

other; tolerance, solidarity and cooperation skills increased. 

 Moreover these activities influenced the parents positively. The parents became more tolerant 

to the children and the other parents.  

GİRİŞ 

İnsan yaşamındaki en önemli becerilerden biri de iletişimdir ve uyumadığımız zamanların 

önemli bir bölümünü iletişimle geçiririz (Covey, 1996).  

İnsanlar arası olumlu iletişimin gerçekleşmesi için iletişimin hoşgörü, yardımlaşma, paylaşım, 

empati gibi özelliklere sahip olması gerekir. İletişimin bu özellikleri birbirinin yerine geçmeyeceği 
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gibi birbirinden bağımsız da olamaz. Ancak bu özellikler birbirlerini desteklerse ortaya etkili bir 

iletişim çıkabilir. 

İletişim sürecinde en önemli kavramlarından biri olan empati günümüzde farklı biçimlerde 

açıklanmaktadır. Empati kavramı genel olarak bir insanın kendisini iletişime geçtiği insanın yerine 

koyarak onun duyguları ve düşüncelerini doğru anlaması; doğru anlamak için çaba göstermesi olarak 

tanımlanmıştır.  

Empati terimi hem bir psikolojik araştırma tarzını hem de duygusal hassasiyeti ve bağı 

belirtmek için kullanılmaktadır (Storolow, 2005). 

Empati “iyi bir insan olmak” anlamına gelmez. Sadece iyi insan olmak adına düşünce ve 

duygularımızı karşımızdakine doğru ve açık bir şekilde anlatamıyorsak, bu durum başka insanların 

duygularını kendi duygularımız gibi benimseyip herkesi hoşnut etmeye çalışmak anlamına gelir. Böyle 

bir durum ise bir kâbusu andırır ve hareket özgürlüğümüzü kısıtlar (Tuyan ve Beceren, 2005).  

Bir insanın karşısındaki bir kişi ile empati kurabilmesi için gerekli olan üç temel öğenin 

bulunması gerekir.  

a. Empati kuracak kişi, kendisini karşısındakinin yerine kendim olsaydım neler düşünür ve 

neler yapardım diye düşünmeli, olaylara onun bakış açısıyla bakmalıdır.  

b. Empati kurmuş sayılmamız için, karşımızdaki kişinin duygularını ve düşüncelerini doğru 

olarak anlamamız gereklidir. Karşımızdakinin yalnızca duygularını ya da yalnızca düşüncelerini 

anlamış olmak yeterli değildir.  

c. Empati tanımındaki son öğe ise, empati kuran kişinin zihninde oluşan empatik anlayışın, 

karşıdaki kişiye iletilmesi davranışın. Karşımızdaki kişinin duygularını ve düşüncelerini tam olarak 

anlasak bile, eğer anladığımızı ona ifade etmezsek empati kurma sürecini tamamlamış sayılmayız 

(Dökmen, 2005).  

Araştırmacılar, insanların zihinlerinde kurdukları empatiyle, karşılarındaki kişiye ilettikleri 

empati arasında farklılık bulunduğunu belirtmektedirler (Lannotti, 1975; Barrett-Lennard,1981; 

Jackson, 1987, akt. Dökmen,2005). 

Bu farkın özellikle çocuklarda daha da belirgin olduğunu belirten Borke (1971) çocuklar, 

karşılarındaki kişinin duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlasalar bile, bu durumu iletmekte 

başarılı olamayacaklarını ifade etmektedir (Dökmen, 2005). 

Ben-merkezcilik ve empatik anlayış birbirleriyle bağdaşmaz. Ben-merkezci davranan bir 

kişinin, karşısındakinin rolüne girmesi ve olaylara onun bakış açısından bakması, yani empati kurması 
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mümkün değildir. Bu durumda, empati kurabilmek, yani başkalarının rolüne girebilmek için önşartın, 

ben-merkezcilikten kurtulmak olduğunu söylenebilir.  

“Ben-merkezcilik (egocentrism)” kavramı Piaget (1926) tarafından ortaya atılmıştır. 

Çocukların düşüncede ve dil kullanımında ben-merkezci olduğunu savunan Piaget, özellikle, zihinsel 

gelişim dönemlerinden birisi olan işlem-öncesi dönemdeki çocukların ben-merkezci düşünceleri ve 

davranışları ile ilgili çığır açan çalışmalar yapmıştır. Çocuklarda ve gençlerde ben-merkezci davranışın 

niteliği, psikoloji literatüründe hala tartışılmakta olan konulardan birisidir (Cox, 1980). 

Araştırma Sorusu 

Okulöncesi öğrencilerin empati becerilerini desteklemek amacıyla düzenlenen etkinliklere ilişkin 

öğrenci ve aile görüşleri nelerdir?  

Araştırmanın bu sorusuna bağlı olarak; 

a. Okulöncesi öğrencilerin empati becerilerini destekleyen etkinliklerle ilgili öğrenci görüşleri 

nelerdir? 

b. Okulöncesi öğrencilerin empati becerilerini destekleyen etkinliklerle ilgili ailelerin görüşleri 

nelerdir? 

c. Okulöncesi öğrencilerin empati becerilerini destekleyen etkinliklerle ilgili gözlem sonuçları 

nelerdir?” sorularına yanıt aranmıştır. 

YÖNTEM 

 Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden görüşme ve gözlem kullanılmıştır. Uygulama 

süreci üç ayrı gözlemci tarafından elle kaydedilerek genel olarak gözlenmiştir. Uygulamalar video 

kamera kullanılarak kayıt altına alınmıştır, ayrıca uygulamalara katılan öğrenci velileri ile öğrencilerin 

görüşleri alınmıştır.  

 Çalışma Grubu:  

 Bu çalışma; İstanbul Sarıyer ilçesi, Türkan Efe İlköğretim Okulu okulöncesi 6 yaş grubunda 

yer alan 25 öğrenci ve öğrencilerin velileri ile yürütülmüştür. Çalışma Kasım-Aralık aylarında 4 hafta 

süresince yürütülmüştür.  

 Veri Toplama Araçları:  

 Araştırmanın verileri; öğrencilerle ve ailelerle yapılan görüşmeler ile süreçte yapılan gözlem 

kayıtlarından elde edilmiştir. Uygulama süreci üç ayrı gözlemci tarafından elle kaydedilerek ve video 

kamera ile kayıt altına alınmıştır. Velilerin uygulamaya ilişkin görüşlerini almak için 
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yapılandırılmamış açık uçlu sorulardan oluşan “Aile Görüşme” formu kullanılmıştır. Ayrıca 

uygulamalardan sonra öğrencilere etkinliklerle ilgili olarak çeşitli sorular sorulmuştur. 

 Verilerin Analizi 

 Gözlem ve görüşme ile elde edilen nitel veriler bilgisayar ortamına aktarılmış ve karşılıklı 

olarak incelenerek ortak bir veri seti oluşturulmuştur. Veli ve öğrenci görüşleri ile gözlemciler ve 

video kamera kayıtlarından elde edilen veriler içerik analizi yoluyla incelenmiştir: İçerik analizinde 

empati becerileri ile ilgili alan yazında yer alan kavramlardan oluşturulan kodlama listesi 

kullanılmıştır.  

Bu kodlama listesinde empati ile ilgili olduğunu düşünülen üzülme, mutluluk, korku, heyecan duyma, 

düşünme gibi kavramlar yer almıştır.  

  Uygulama Süreci 

 Çalışmada öğrencilerin empatik iletişim becerilerini destekleyen “Türkçe-dil, fen ve drama” 

etkinlikleri uygulanmıştır. Okul öncesi öğretim programında yer alan kazanımlar dikkate alınarak 

hazırlanan bu etkinliklerle ilgili olarak uzmanların görüşleri alınmıştır. Türkçe-Dil alanında 

“Kahraman Fil ile İzlediğim film hakkında konuşuyorum” hikaye inceleme; fen etkinliklerinde 

“Mercimeğim çillendi” ve drama alanında ise “Pazarda Kayboluyorum  etkinlikleri veli katılımlı 

olarak uygulanmıştır.  

  Türkçe-Dil etkinlikleri uygulanırken aşağıda özetlenen süreç izlenmiştir.  

a. Hikayelerin resimlerinin projeksiyon ile yansıtılarak anlatımı ile paylaşılması, 

b. Soru-cevap yöntemi kullanılarak hikaye ile ilgili sohbet edilmesi, 

c. Öğrencilerden soru-cevap yöntemi ile hikayede geçen olayları yorumlamasına rehberlik 

edilmesi. 

d. Hikayenin dramatizasyon tekniği kullanılarak canlandırılması. Dramatizasyon sonunda 

öğrencilerle, süreçte neler hissettikleri ve düşündükleri; kahramanın yerinde olsalardı ve hiç 

arkadaşımız olmasaydı neler hissedecekleri gibi empati içerikli sorular sorularak hikayede 

geçen empatik beceriler ile ilgili olarak görüş alışverişinde bulunulmuştur.  

 

 Fen etkinlikleri uygulanırken aşağıda özetlenen süreç izlenmiştir.  

a. Öğrencilerin plastik bardaklara pamuk içerisine mercimeği yerleştirmeleri, her öğrencilerin 

isimlerinin yazılması, öğrencilerin mercimeği sulamaları ve güneş görebilecek şekilde cam 

kenarına yerleştirmeleri, 

b. Her öğrencinin kendi mercimeğini her gün kontrol ederek gelişimini izlemesi, 
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c. Çimlenen mercimeklerin velilerle birlikte incelenmesi. Bu süreçte velilere ön bilgi verilmesi, 

d. Bu çalışmada öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlatmaları.  

e. Mercimeği çimlenen öğrencilerin sırayla mercimeği çimlenmeyen öğrencilerin bardağını 

alarak (onların yerine geçip) bu durum ile ilgili duygu ve düşünceleri alınması.  

f. Bu süreçte öğrencilere “Mercimeklerinizdeki değişiklikleri görünce neler hissettiniz?”,  

“Ayşegül mercimeği çillenmediği için çok üzülmüş. Onun için ne yapabiliriz?”, “Siz Ayşegül’ 

ün yerinde olsaydınız neler hissederdiniz?”gibi sorularla rehberlik edilerek görüşlerinin 

alınması. 

 Etkinlik 3:  “İzlediğim film hakkında konuşuyorum. 

 Veli katılımı ile sinemaya gidildi. Ertesi gün aynı velinin katılımı ile film hakkında sohbet 

edildi. Çocukların dikkati filmde dinozor tarafından kaçırılan “Sid” karakteri üzerine çekilerek onun 

hissettikleri, yaptıkları üzerinde duruldu. Daha sonra Sid’in yerinde olsalardı ne hissedecekleri ve 

kurtulmak için ne yapacakları soruldu. 

 Etkinlik 4:  “Pazarda kayboluyorum” 

 Öğrencilerle pazarda kaybolmuş bir çocukla ilgili bir problem durumu sözlü olarak paylaşıldı. 

Pazarda kaybolan çocuğun neler yapması gerektiği hakkında çocuklarla konuşuldu ve çocukların 

çözüm önerileri alındı. Tartışıldıktan sonra görev dağılımı yapılarak problem durumu yaratıcı drama 

yöntemiyle canlandırılıp çocukların buldukları çözüm yollarını ifade etmeleri desteklendi. Dramadan 

sonra çocuklarla canlandırdıkları karakterler ile ilgili neler hissettikleri hakkında sohbet edildi. 

BULGULAR 

Okulöncesi öğrencilerin empati becerilerini destekleyen etkinliklerin öğrenci ve öğretmen 

görüşlerine göre değerlendirilmesi amacıyla yapılan bu çalışmada elde edilen bulgular aşağıda 

verilmiştir.  

a. Okulöncesi öğrencilerin empati becerilerini destekleyen etkinliklerle ilgili öğrenci görüşleri 

nelerdir? 

 Bu araştırma sorusuna yanıt bulmak amacıyla yazılı olarak ve video kamerayla kayıt edilen 

öğrenci görüşleri, hiçbir değişikliğe uğratılmadan sunulmuştur. 

Tablo 1: Etkinlik 1 ile ilgili öğrencilere sorulan sorular ve öğrencilerin verdikleri cevaplar 

Sorulan Sorular  Öğrenci görüşleri 

1. Hikâyeyi canlandırırken neler 

hissettiniz? 

- Çok komikti. (Burak Umut) 

- Heyecanlandım. (Zekiye) 
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2. Filin yerinde olsaydınız ne 

hissederdiniz? 

3. (Hikayedeki fil olduğunuzda neler 

hissettiniz?) 

4. Tilkinin yerinde olsaydınız neler 

hissederdiniz? 

5. (Tilki olduğunuzda neler hissettiniz?) 

- Üzülürdüm, okula gelmek istemezdim. (Burak Umut) 

- Üzüldüm önce arkadaşım yoktu ama sonra sevindim. 

(Beyza) 

- Herkese yardım ettim beni çok sevdiler… mutlu 

oldum. (Burak Umut) 

- Koşardım, korkardım, bağırırdım. (Yunus Emre) 

- Tilki oldum, kuyruğum yandı çok korktum. (Yunus 

Emre) 

 Tablo 1’de öğrencilere etkinlikler sonrasında sorulan sorular ile öğrencilerin cevapları 

verilmiştir. Öğrencilerin verdikleri cevaplarda kendilerini kahramanın yerine koyduklarında 

“sevindim, üzüldüm, korktum, vb.” İfadeler bulunmaktadır. Öğrencilerin kendilerini hikayedeki 

karakterlermiş gibi düşündükleri ve empatiye dayalı duygu ifadeleri kullandıkları belirlenmiştir.  

 Öğrencilerin 2. etkinlik ile ilgili görüşleri Tablo 2’de özetlenmiştir.  

Tablo 2: Etkinlik 2 ile ilgili öğrencilere sorulan sorular ve öğrencilerin verdikleri cevaplar 

Sorulan Sorular Öğrenci görüşleri 

1. Mercimeklerinizdeki değişiklikleri 

görünce neler hissettiniz? 

- Çok sevindim benimkinin burnu çıkmış. (Aleyna) 

- Büyüyor öğretmenim, biz de yemek yersek büyürüz. (Efe) 

- Çok pis kokuyor. (Derya) 

- Benimki çillenmemiş. (Ayşegül A.-Veli) 

2. Yasemin seninki çillenmemiş neler 

hissediyorsun? 

- Çok üzüldüm. Benimki çillenmemiş. Bütün arkadaşlarımınki 

çillenmiş. (Ayşegül A.-Veli) 

3. Ayşegül mercimeği çillenmediği 

için çok üzülmüş. Onun için ne 

yapabiliriz? 

- Yeniden mercimek koyarız, yeniden pamuk koyar pencerenin 

önüne koyarız. (Efe)  

- Bizim çimlenmişlerimizden ayırıp onun bardağına koyabiliriz. 

(Beyza) 

- Baştan yaparız. (Cemre) 

4. Siz Yasemin’ in yerinde olsaydınız 

neler hissederdiniz? 

- Üzülürdüm (Cemre) 

- Öğretmenime söylerdim (Gülcihan) 

- Çok üzülürdüm. (Derya) 

 

 Tablo 2’de öğrencilere sorulan sorular ve öğrencilerin verdikleri cevaplar verilmiştir. Verilen 

cevapların sonunda öğrencilerin etkinliğe katılan velinin yerine kendilerini koyarak cevap verdileri ve 

soruna çözüm yolu aradıkları görülmüştür. Kendilerini mercimeği çillenmemiş kişinin yerine 

koyduklarında genel olarak verilen cevap “üzüldüm” oldu. 
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 Öğrencilerin 3. etkinlikle ile ilgili görüşleri Tablo 3’te verilmiştir.  

Tablo 3: Etkinlik 3 ile ilgili öğrencilere sorulan sorular ve öğrencilerin verdikleri cevaplar 

Sorulan Sorular Öğrenci görüşleri 

1. Sid’in yerinde siz olsaydınız yani 

kuyruğunuzdan tutup dinozor sizi 

kaçırıyor olsa ne hissederdiniz? 

- Korkardım. (Burak Umut) 

- Çok korkardım. (Azra) 

- Midem bulanırdı sallanmaktan. (Kübra) 

- Çok korkardım, heyecanlanırdım. (Veli) 

2. Kurtulmak için ne yapardınız? 
- Gözüne yumruk atardım. (Burak Umut) 

- Anne diye bağırırdım, o da gelirdi beni kurtarırdı. (Gülcihan) 

- Sallanır sallanır atlardım. (Eren) 

  

Tablo 3’te öğrencilere sorulan sorulara, öğrencilerin verdikleri cevaplar incelendiğinde 

kendilerini filmdeki karakterin yerine koyarak cevap verdikleri, duygu ve düşüncelerini ifade ettikleri 

görülmektedir. 

 Öğrencilerin 4. etkinlikle ilgili görüşleri Tablo 4’te verilmiştir. 

Tablo 4: Etkinlik 4 ile ilgili öğrencilere sorulan sorular ve öğrencilerin verdikleri cevaplar 

Sorulan Sorular Öğrenci görüşleri 

1. Alican pazarda kaybolunca neler 

hissetmiş olabilir? 

- Çok korkmuş (Gülcihan) 

- Çok üzülmüş (Kübra) 

- Korkmuş (Eren) 

2. Alican şimdi ne yapsın? 

- Annesini bulmaya gitsin (Efe) 

- Sağdan gelmiş olursa sağa gitmesi gerekli (Burak Umut) 

- Annesini bulmaya çalışsın (Gülcihan) 

- Evine gitmeli, annesini beklemeli (Beyza) 

- Gidip iyi birisinden yardım istemeli (Kaan) 

3. Drama sonrası verilen cevaba 

örnek: 

- Babamın numarasını biliyorum onu arayalım (Beyza) 

4. Pazarda kaybolunca neler 

hissettiniz? 

- Ben hiç korkmadım. (Burak Umut) 

- Korktum. (Beyza, Kaan, Gülcihan) 

5. Telefon numarasını bilmiyorsak 

ne yapabiliriz? 

- Annemizin gelmesini bekleyebiliriz (Beyza) 

- Polise haber verebiliriz (Kaan) 
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 Tablo 4’te drama öncesi ve sonrası öğrencilerin verdikleri cevaplara bakılacak olursa empatik 

düşünmenin problem çözme becerisini desteklediği görülmektedir. 

 b. Ailelerin yapılan çalışmalarla ilgili görüşleri nelerdir? sorusuna yanıt bulmak için yazılı olarak 

formlarla alınan aile görüşleri, hiçbir değişikliğe uğratılmadan sunulmuştur. 

“…oğlumun anne bak bu çiçek açacak demesi ve bu durumdan zevk alması beni çok sevindirdi. 

Bize basit gelen birkaç mercimeğin ıslak pamukla sarılıp çimlendirilmesi onun ruh halinde ne 

kadar olumlu ve güven veren bir olay olduğunu görmem beni çok mutlu etti. …beni onlarla 

mercimek çimlendiren bir çocuk olarak görüp gülmeleri, sonra hayal dünyalarında beni o anlık 

arkadaşları görüp ona göre cevap vermeleri çok hoşuma gitti…”(Y.A.) 

“...yapılan etkinliğin çocukların ifadelerini rahatlıkla aktarımı, aile dışında fikirlerini farklı bir 

ortamda rahatlıkla ifade edebilmesi, farklı fikirlerin bildirimi sırasında toplum görgü kurallarını 

öğrenmesi (sırayla söz alma, konuşan kişiyi dinleme, yorumlama gibi) bakımından yararlı 

buluyorum....”(H.Y.) 

“...normalde evde konuştuğumuz şeyleri sınıfta uygulamaya dökemediğini farkettim. Bu etkinliğin 

kızımızın bizden ve okuldan öğrendiklerini davranışa dökmesi açısından yararlı olduğunu 

düşünüyorum...”(A.Ç.) 

“...çok keyif aldım keşke daha önce katılsaydım dedim kendi kendime. Benim için de altı yaşında 

bir çocuk olmak çok keyifliydi çok teşekkür ederim.”(N.E.) 

 Öğretme-öğrenme sürecine katılan velilerin görüşleri incelendiğinde sınıf içi aktivitelere 

ilgilerinin arttığı, öğrencilerle birarada olmaktan mutlu oldukları, çocukları ile ilgili farkındalıklarının 

arttığı, etkinliklerde diğer çocukların davranışlarını gözlemledikleri görülmüştür. 

c. Uygulama sürecinde yapılan gözlem sonuçları nelerdir? 

 Betimsel analizi ile elde edilen sonuçlara göre sınıf içerisinde çatışmaların azaldığı, 

öğrencilerin birbirlerini anlamaya çalıştıkları, hoşgörü düzeyleri, yardımlaşma ve işbirliği becerilerinin 

arttığı belirlenmiştir. Ayrıca veli katılımı ile yapılan bu etkinliklerin velilerin diğer velilerle olan 

etkileşimlerini, çocuklara karşı hoşgörü düzeylerini olumlu etkilediği ortaya çıkmıştır. Etkinlikler 

sonrasında öğrenciler yetişkinlerin yanında kendilerini daha rahat ifade etmeye başlamışlardır. 

Empatiyi desteklemesi yönünde planlanan etkinliklerin aynı zamanda problem çözme davranışını da 

desteklediği gözlemlenmiştir. 

TARTIŞMA ve SONUÇ 

 Araştırmanın sonucunda uygulanan etkinliklerin çocukların empati becerilerini desteklediği 

ortaya çıkmıştır. Empati kurma davranışının doğal sonucu olan yardım etme ve problem çözmeye 

dönüşmesi gözlenmiştir. Bu da empati kavramı ile ilgili süregelen görüşleri destekler niteliktedir.  
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Empati konusunda yapılan araştırmalardan Kahraman,H-Akgün,S(2008); Mağden, D-Uzmen, S(2002)  

incelendiğinde benzer sonuçlar elde edilmiş olduğu görülmüştür. 

 6 yaşındaki çocukların empati kurabilmeleri için somut nesne ve durumlardan yola çıkılması 

gerektiği birçok araştırmada belirtilmiştir. Somut nesne ve durumlardan yola çıkılarak düzenlenen 

etkinliklerde öğrenciler başkalarının duygu ve düşüncelerini anlamaya ve ifade etmeye çalışmışlardır.  

 Öğretmenler sınıf içerisinde sosyal olaylardan yola çıkarak empatiyi destekleyici etkinlikler 

düzenleyebilirler. Öğrencilerin birbirlerini  ve başkalarını anlamalarına yönelik etkinlikler 

düzenleyebilirler.  

KAYNAKÇA 

Cox, M.V., (Ed.) (1980). Are young children egocentric? London: Billing 

Covey, S.R. (1996). Etkili İnsanların 7 Alışkanlığı-Kişisel Değişim İçin Altın Kurallar, Varlık 

Yayınları  

Dökmen, Ü. (2005). İletişim Çatışmaları ve Empati, Sistem Yayıncılık 

Kahraman, H.; AKGÜN, S. (2008). Empati Becerileri Eğitiminin Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların 

Empati Becerilerine Ve Sorun Davranışlarına Etkisi, Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 

15(1):15-24 

Mağden, D.; Uzmen, S. (2002). Okul Öncesi Kurumlarına Devam Eden Altı Yaş Çocuklarının 

Prososyal Davranışlarının Resimli Çocuk Kitapları İle Desteklenmesi. M.Ü. Atatürk Eğitim 

Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 15:193-212 

Storolow, R. D. (2005). Psikanalitik Yorumun Doğası ve Terapatik Eylemi.Pegem Yayınları.Ankara 

Tuyan,S.; Beceren,E (2005). Duygusal Zeka ve Empati. Personal Excellence,1-3. 

 

 

 

  

 



II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi  903  
 

II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongre Kitabı 

PROJE TABANLI ÖĞRENME YAKLAŞIMININ OKULÖNCESİ 

ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENMELERİNE ETKİSİ 

 

Nihan HANOĞLU, Şenay KARKIN 

Türkan Efe İlköğretim Okulu Bahçeköy,Sarıyer.İSTANBUL; Mehmet Sündüs İçli İlköğretim 

Okulu,Fatih,Sincan,ANKARA 

nihanhanoglu9@hotmail.com, senaykarkin@hotmail.com  

 

ÖZET 

Bu çalışma, okulöncesi öğrencileri ve aileleri ile birlikte gerçekleştirilen etkinliklerin 

öğrencilerin öğrenmesine etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır.  

Çalışma; Ankara ili Sincan ilçesi düşük sosyo-ekonomik çevrede bulunan, Mehmet Sündüs İçli 

İlköğretim Okulu Anasınıfında, 6 yaş grubunda, öğrenim gören iki şubedeki 36 öğrenci ve aileleri ile 

birlikte 8 hafta boyunca uygulanmıştır. 

Bu çalışmada, deneysel araştırma desenlerinden kontrol grupsuz ön test son test yarı deneysel 

deseni ile birlikte nitel araştırma yöntemlerinden gözlem ve görüşme kullanılmıştır.   

Çalışmada iki ayrı 6 yaş grubu okulöncesi öğrencisi bir araya getirilerek birleştirilmiş ve 

etkinlikler iki öğretmen, üç gözlemci ile birlikte gerçekleştirilmiştir. Uygulama öncesi ve sonrası 

olmak üzere öğrencilerden “uzay deyince aklınıza gelenleri resimleyin” yönergesi doğrultusunda bir 

resim yapmaları istenmiştir. Öğrencilere resimleri ile ilgili sorular sorulmuş ve söyledikleri kendi 

resimleri üzerine kayıt edilmiştir. Resimler üzerine kayıt edilen öğrenci görüşleri incelenmiş konu ile 

ilgili olan cevaplarına (kavramlara, ifadelere) ve çizimlerine “1” puan verilerek puanlanmıştır.  

Nicel ve nitel araştırma desenlerinin birlikte kullanıldığı bu araştırmada 36 öğrencinin 

uygulama öncesi ve sonrası yaptıkları resimlemelerden aldıkları puanların ortalamaları arasındaki 

farkın anlamlı olup olmadığı parametrik testlerden “bağımlı gruplar arası t testi” kullanılarak 

belirlenmiştir.  

 Grubun uygulama öncesi resimlemeden aldıkları puanların ortalaması 3.14, uygulama sonrası 

ise iki kat artarak 6.67’ye ulaşmıştır. Öntest ve sontest puanları arasındaki korelasyon (ilişki) 0,64 

bulunmuş ve iki ortalama arasındaki farkın 0.01 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı olduğu 

mailto:nihanhanoglu9@hotmail.com
mailto:senaykarkin@hotmail.com
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belirlenmiştir. Bu sonuca göre iki ayrı okulöncesi grubunun birlikte öğrenim görmesi ile oluşturulan 

öğretme-öğrenme sürecine ailelerin de katılmasının öğrencilerin başarılarını artırdığı ifade edilmiştir.  

Anahtar sözcükler: Okulöncesi, aile, çoklu zeka, işbirliği, resim 

ABSTRACT 

This study has been done to determine the effects of activities that is done with preschool 

students and their families on their learning. 

The study has been done, in Mehmet Sündüs İçli primary school located in Ankara, Sincan 

low socioeconomic environment with 36 preschool students of age 6 and their families for 8 weeks in 

two classrooms.. 

In this study, control group free front test end test half experimental pattern of the patterns of 

experimental research patterns and observation and interview of qualitative research methods have 

been used. 

In this study, two different 6 aged preschool student groups have been gathered together and 

combined, activities have been done with two teachers and three observers. Students were asked to 

draw pictures by the direction of “ what comes into your mind when space is mentioned” before and 

after the application. Students were asked questions about their pictures and their words were recorded 

on their pictures.  The records on the pictures were investigated and their responses which are relative 

to the subject ( concepts, expressions) and pictures were graded by giving “1” points. 

Qualitative and quantitative research patterns were used together in this investigation and the 

difference of the medium of the grades that were acquired before and after the application of this 36 

student was semantic or not was determined by using “ t test of interconnected groups” one of the 

parametric tests.  

The medium of the grades were 3,14 before application and rose to the level of 6,67 after the 

application. Fronttest and lasttest points corelation was found  0,64 and difference between two 

mediums were  0,01 level statistically meaningfull. By this result , the combined teaching of two 

different preschool groups have improved the success level by the students’ families participation in 

their teaching-learning process. 

Key Words: Preschool, family, multiple intelligences, cooperation, figure 
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GİRİŞ 

             Anaokulu, ilkokula hazırlık olmaktan çok, ailenin dışına atılan ilk adım olarak düşünülmelidir. 

Çocuk, model olarak aldığı anne ve babasından alabileceğini alır ve kendisine tanınan fırsatlar 

ölçüsünde belirli bir psiko-sosyal olgunluğa varır. Ancak bu gelişim sınırlıdır. 

Froebel’in deyişiyle; “Anaokulunun amacı, öğrenmeye ilgi uyandırmaktır. “Anaokulu, çocuğu 

çocuğa bilgi aktarmaktan çok, çocuğun içinde var olan yeteneklerin serpilip gelişmesine yardımcı olur. 

Çocuk, anaokulunda en iyi oyun ortamını bulur, işbirliğini geliştirir, yaşıtlarıyla ilişkiye girer. 

Anaokulu çocuğu, kendi hakkını korurken, paylaşmayı ve başkalarının özgürlüğünü zedelememeyi 

öğrenir (Yavuzer, 1999). 

 “Her öğrencinin kolaylıkla öğrenebileceği bir yol mutlaka vardır ve yine öğrencinin ne kadar 

çok öğrenme zorluğu çekse de mutlaka yetenekli olduğu bir beceri alanı vardır. Önemli olan 

eğitimcilerin ve ailelerin çocuklarının ilgi ve yetenek alanlarını dikkatle gözlemleyerek, onların 

kendilerini güçlü hissettikleri yollarla bu çocuklara güven desteği vererek öğrenme süreçlerine 

yardımcı olabilmektir (Yavuz, 2004). 

İnsan zekası yaşamın her anında, bir makineyi icat ederken, bir hedefi gerçekleştirirken, 

insanları ikna ederken, bir söküğü dikerken veya bir resim çizerken, bir rolü canlandırırken çok farklı 

zaman ve durumlarda harekete geçer ve kullanılır (Gardner, 1999). 

Çoklu zeka kuramının okullarda öğretmenler tarafından uygulanması çocukların üstün olan 

yönlerini ortaya çıkaracak ve bu yönlerini geliştirip kuvvetlendirmelerini sağlayacaktır. 

Gardner’a göre genelleştirilmiş bir bellek yoktur. Dil belleği, müzik belleği, mekânsal çevre 

belleği vs. vardır. Zekâ ise bireyin neyi bildiğinin değil neyi nasıl yaptığının göstergesidir. Önemli 

olan çocuğun öğrenme etkinliği sırasındaki performansıdır.                                                                                                                                                                                                                        

Gardner’a  göre her alanın kendine özgü sembolleri, sembol sistemi ve araçları vardır. Bireyin bu 

sembolleri kullanarak, o alandaki problemleri çözmedeki performansı, o insanın zekâ düzeyine işaret 

eder. İnsanların performanslarını sergilediği alanlar, geleneksel zeka testlerinde olduğu gibi, sadece 

matematiksel ve sözel alan değildir (Ülgen, 1999). 

Bilişsel yeteneklerin gelişmesi önemli ölçüde kavramların yerleşmesi ve oturmasına bağlıdır. 

Genel anlamıyla bir kavram, bir nesneyi veya bir olayı gösteren zihinsel imajdır. 

Kavram, nesne veya olayların ortak özelliğini simgeleyen içsel bir süreçtir. Bu simgeleme de 

genellikle bir sözcük veya bir isimle yapılır. Bu nedenle çocukta algısal uyarıcıları düzenleme yeteneği 

geliştikçe, kavramlar öğrenilmeye başlanır. 
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Çocukta kavramların yerleşmesi yavaş ve oldukça zor bir süreçtir. Çocuklar hergün yeni 

bilgilerle donanırlar ve bu bilgileri ya varolan kavramlarla ilişkilendirirler ya da bunlara karşı gelen 

kavramlar yaratırlar. Algının kesinleşmesi, artan ve çeşitlenen deneyimler ve gelişen söz dağarcığı ile 

çocuğun kavramları, farklılaşmaya başlar (Arı, Üstün ve Akman, 1994).  

Çocuk kendi zihin dünyası ile dış dünya arasındaki bağı resim yolu ile kurmaktadır. Çocuk 

resmi, çocuğun kendi duygu ve düşüncelerinin bir ürünü olduğu için özellikle okul öncesi dönemde 

çok önemlidir. Çünkü çocuk sözle ifade edemediği birçok kavramı resim yolu ile anlatabilir. Resim 

yapma başka bir deyişle çocuğun kendisini ifade etmesine olanak sağlar. Çocuğun yaptığı resimde 

kendi davranışlarının ve kendi yeteneğinin izleri görülür. Çocuk, çevreden edindiği izlenimleri, 

deneyimleri, davranışları resminde gösterir (Çakır-İlhan, 1994).  

Bu çalışmanın amacı “Uzay” temasına dayalı olarak gerçekleştirilen çoklu zeka çalışmalarının 

okul öncesi öğrencilerinin öğrenmesine etkisini incelemektir. 

Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır; 

1. Öğrencilerin uygulama öncesi ve sonrası yaptıkları resimleme çalışmasından aldıkları 

puanların ortalamaları arasındaki fark anlamlı mıdır? 

2. Çalışmaya ilişkin olarak öğrencilerin ve velilerin görüşleri nelerdir? 

3. Uygulama sürecinde yapılan gözlem sonuçları nelerdir? 

 

YÖNTEM 

Okulöncesinde öğrencilerin aileleri ile birlikte gerçekleştirilen çoklu zeka etkinliklerinin 

öğrencilerin öğrenmesine etkisini belirlemek amacıyla yapılan çalışmada deneysel araştırma 

desenlerinden kontrol grupsuz ön test- son test yarı deneysel deseni ile birlikte nitel araştırma 

yöntemlerinden gözlem ve görüşme kullanılmıştır.  

Çalışma Grubu 

Çalışma; Ankara ili Sincan ilçesi düşük bir ilköğretim okulu anasınıfında, 6 yaş grubunda, 

öğrenim gören iki şubedeki 36 öğrenci ve aileleri ile birlikte 8 hafta boyunca uygulanmıştır. 

Uygulamalar sırasında iki sınıftaki 6 yaş grubundaki çocuklar biraraya getirilerek birleştirilmiş ve 

etkinlikler iki öğretmen, üç gözlemci ile birlikte gerçekleştirilmiştir.  

Ailelerin büyük çoğunluğunu anneler oluşturmakla beraber aynı zamanda babalar, dedeler ve 

büyükannelerin de katılımı sağlanmıştır.  
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Veri Toplama Araçları 

Araştırmanın nicel verileri uygulama öncesi ve sonrası öğrencilerin yaptıkları resimlerdeki 

kavramların puanlanması ile elde edilmiştir. Uygulama öncesi ve sonrası olmak üzere öğrencilerden 

“uzay deyince aklınıza gelenleri resimleyin” yönergesi doğrultusunda resim yapmalarına 

yönlendirilmeden kılavuzluk edilmiştir.  

Öğrencilerin çizdikleri resimlerdeki objelerin ne anlama geldiği sorulmuş ve her öğrencinin 

söyledikleri kendi resimleri üzerine değiştirilmeden aynen kayıt edilmiştir. Resimler üzerine kayıt 

edilen öğrenci ifadeleri incelenmiş konu ile ilgili olanlara (kavramlara, objelere) “1” puan verilerek 

puanlanmıştır.  

Puanlama iki ayrı kişi tarafından yapılıp, puanlar kontrol edilmiştir. 

Araştırmanın nitel verileri ise uygulama sürecinde üç ayrı gözlemci tarafından yazılı olarak 

kayıt edilen genel gözlem sonuçlarından elde edilmiştir. Ayrıca, süreç boyunca yapılan her çalışma ile 

ilgili olarak öğrencilerin aileleri ile birlikte günlük değerlendirmeler yapmaları istenmiştir. Üç ayrı 

gözlemcinin elle kayıt ettikleri gözlem sonuçları ile ailelerin günlükleri bilgisayar ortamına aktarılarak 

ortak bir veri seti oluşturulmaya çalışılmıştır. 

Üç ayrı gözlemcinin gözlemlerinden ve aile günlüklerinden elde edilen ortak veri setinde; 

kelime, cümle, paragraf tek tek dikkate alınarak niteliksel veriler betimsel analiz ile irdelenmiştir. 

 Verilerin Analizi 

Nicel ve nitel araştırma desenlerinin birlikte kullanıldığı bu araştırmada 36 öğrencinin 

uygulama öncesi ve sonrası yaptıkları resimlemelerden aldıkları puanların ortalamaları arasındaki 

farkın anlamlı olup olmadığı parametrik testlerden “bağımlı gruplar arası t testi” kullanılarak 

belirlenmiştir.  

Araştırmanın nitel verileri ise uygulama sürecinde üç ayrı gözlemci tarafından yazılı olarak 

kayıt edilen genel gözlem sonuçlarından elde edilmiştir. Ayrıca, aile katılımı olan çalışmalardan sonra 

ailelerin çalışmalarla ilgili değerlendirme yapmaları istenmiştir. Üç ayrı gözlemcinin elle kayıt ettikleri 

gözlem sonuçlarında ile ailelerin görüşlerinden elde edilen niteliksel veriler bilgisayar ortamına 

aktarılarak ortak bir veri seti oluşturulmuştur.  

Üç ayrı gözlemcinin gözlemlerinden ve aile görüşlerinden elde edilen ortak veri setinde; 

kelime, cümle, paragraf tek tek dikkate alınarak niteliksel veriler betimsel analiz ile irdelenmiştir. 

Niteliksel veriler; “sosyal gelişim, duyuşsal gelişim, bilişsel gelişim ve devinişsel gelişim” temaları 

altında kodlanmıştır.  
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Uygulama Süreci 

Uygulamadan önce öğrencilere “Uzay deyince aklınıza ne geliyor?” yönergesi ile ön resim 

yaptırılıp tek tek her öğrenci ile resimlerinde neler anlattıkları ile ilgili konuşulup resimlerinin üzerine 

not alındı. Daha sonra okulun çok amaçlı salonunda uzay ortamı hazırlanıp yardımcı öğretmen 

astronot kılığına sokuldu. Öğrenciler salona getirilerek bir dikkat çekme çalışması ile beyin fırtınası 

yapıldı. Ailelerle bir toplantı yapılarak çalışma süreci paylaşıldı ve katılımlarının önemi belirtildi. 

Ailelerin görsel materyallere dayalı olarak proje hazırlama ve sunumlarıyla başlanan uygulama 

sürecinde öğrenciler ve velilerin sırasıyla aşağıdaki çalışmaları yapmaları sağlanmıştır. Afiş, duvar 

gazetesi, pano hazırlama; maket-model tasarımı yapma; hikâye tamamlama ve hikâye anlatma; drama 

çalışmalarına katılma; slâyt gösterimi hazırlama ve yapma; sloganlara dayalı olarak şarkı oluşturma; 

uzay sözlüğü oluşturma; gezi-gözlem, deney, sergi ve sunum gibi çalışmalar yapılmıştır. Çalışmaların 

sonunda da aynı yönerge ile öğrencilere resim yaptırılmış ve ifade ettikleri kavramlar değiştirilmeden 

resimler üzerine not alınmıştır. 

 

BULGULAR 

 “Uzay” temasına dayalı gerçekleştirilen çalışmaların okul öncesi öğrencilerin öğrenmelerine 

katkısı ile ilgili elde edilen bulgular aşağıda özetlenmiştir.   

 

  “Öğrencilerin uygulama öncesi ve sonrası yaptıkları resimleme çalışmasından aldıkları 

puanların ortalamaları arasındaki fark anlamlı mıdır?” Sorusu ile ilgili elde edilen aritmetik ortalama 

ve standart sapma değerleri ile t testi sonuçları Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1. Çocukların ön resim- son resimlerindeki puanlarının t testi sonuçları 

 n X ss Sd t r p 

Öntest 
36 

3,14 1,61 
35 -10.91 ,642 .000 

Sontest 6,67 2,70 

 

Tablo 1incelendiğinde grubun uygulama öncesi resimlemeden aldıkları puanların ortalaması 

3.14, uygulama sonrası ise iki kat artarak 6.67’ye ulaşmıştır. Öntest ve sontest puanları arasındaki 

korelasyon (ilişki) 0,642 bulunmuş ve iki ortalama arasındaki farkın 0.01 düzeyinde istatistiksel olarak 

anlamlı olduğu belirlenmiştir.  
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Bu sonuca göre iki ayrı okulöncesi grubunun birlikte öğrenim görmesi, öğretme öğrenme 

sürecinde çoklu zeka kuramı etkinliklerinin kullanılmasının ve bu sürece ailelerin de katılmasının 

öğrencilerin başarılarına olumlu yönde katkı sağladığı söylenebilir.  

 “Çalışmaya ilişkin olarak öğrencilerin ve velilerin görüşleri ile nelerdir?” sorusuna ilişkin 

elde edilen bulgular aşağıda özetlenmiştir. 

Öğrencilerin ilgilerindeki değişiklikleri saptamak için üç ayrı gözlemcinin tuttukları 

kayıtlardan ve ailelerin günlük kayıtlarından yararlanılmıştır. Ailelerin tuttukları günlüklerden elde 

edilen verilere göre uygulama öncesinde “uzay” konusunda öğrencilerin bilgisinin olmadığı, konu ile 

ilgili sorular sormadığı saptanmıştır. Uygulama sürecinde ise öğrencilerin ilgisinin arttığı, uzay ile 

ilgili sorular sorarak araştırmaya yöneldikleri, kullandıkları kelime çeşitliliğinde artış olduğu aileler 

tarafından belirtilmiştir. Ailelerin günlüklerindeki ifadeler değişikliğe uğratılmadan aşağıda 

örneklenmiştir; 

Uygulama öncesi görüşler 

“Çok bilgisi yok.” G.T. 

“Güneş ve ayı tanıyor.” İ.K.    

“Daha önce uzay ile ilgili çocuğumla bir şey paylaşmadım.” S.U.  

“İzlediği bir çizgi filmden sonra ‘Uzay’ ile ilgili sohbet etmiştik.”S.Ö. 

Uygulama süreci ile ilgili ifadeler 

“…şimdi ayın çeşitlerini biliyor. Meraklı, şaşırdı, çok hoşuna gitti.” S.U. 

“…ayı gözlemlemeye başladık. Gündüz de ayı gördüğümüzde çok şaşırdı.” S.Ö. 

“…mutlu, araştırmacı oldu. Onun azmi beni çok mutlu etti. Ayı daha yakından görmek istedi.” 

Ü.Ö. 

“…meraklı, araştırıyor ve soruyor. Slayt gösterisinde çok heyecanlıydı.” G.K. 

“…şimdi ise astronottan aydan, güneşten bahsediyor.” C.Ç. 

“…ayın şekillerini öğrenmeyi istedi.” İ.K. 

“…sürekli gökyüzünü seyretmeye başladık. Evde ayın; yarımay, dolunay, hilal olduğunu 

anlattı.” D.M. 
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“…uzayda yerçekimi olmadığını öğrendi. Astronot gibi yürümeye çalıştı. Dünyanın ve ayın 

birer gezegen olduğunu öğrendi.” M.Y. 

“…sürekli babasına uzay ile ilgili sorular sordu. Çok mutlu ve ilgiliydi.” N.S. 

“…her gün ayı görebilmek için dışarı çıkıp gökyüzüne bakıyor.” T.E. 

“…çok sabırsızdı, meraklıydı. Onun meraklı olması beni çok şaşırttı çünkü hiçbir şeyi bu 

kadar merak etmezdi. Onunla beraber ben de babası da heyecanlandık.” F.T. 

“…daha önce hiç bu kadar gökyüzünü izlediğim olmamıştı. Kutup yıldızını ve takımyıldızlarını 

öğretmeye çalıştık. Azra ile birlikte büyük bir heyecan ve mutlulukla tüm aile bireylerimiz dışarıya 

çıkıp gökyüzünü gözlemledik. Babamız bizlere kutup yıldızı ve takımyıldızları hakkında bilgiler verdi.” 

G.D.Ö. 

Yukarıda özetlenen veli ifadeleri ve gözlem sonuçlarına dayanılarak öğrencilerin ilgilerinde 

artış olduğu saptanmıştır. Sınıf içi etkinliklerde öğrenciler etkinliklere daha istekli katılmaya başlamış, 

dikkat süreleri artmıştır. Konu ile ilgili bireysel araştırmaya güdülendikleri gözlemlenmiştir. 

Ailelerinden öğrendiklerini sınıf içerisinde paylaştıkları, öğretmenlerine çeşitli sorular yöneltmeye 

başladıkları belirlenmiştir.  

 

SONUÇLAR 

Niceliksel verilerin analizi sonucunda aile katılımlı çoklu zeka çalışmalarının öğrencilerin 

başarılarını artırdığı belirlenmiştir. Görüşme ve gözlem sonucunda elde edilen niteliksel verilerin 

analiz ile de çocukların süreçteki etkinliklere severek katıldıkları, okula gelmeye daha istekli oldukları, 

devamsızlık yapmadıkları, meraklı hale geldikleri, sınıf içi etkinliklerde daha çok katılımcı oldukları, 

soru sordukları ve araştırmaya yöneldikleri sonucuna ulaşılmıştır. Öğrencilerin çeşitli alanlarda 

gelişimlerine katkı getiren çoklu zeka etkinliklerinin aynı zamanda aileleri mutlu ettiği, onlarda başka 

çalışmalara katılma isteği oluşturduğu, çocuklarının eğitimlerine ilgilerini artırdığı, çocuklaırn 

ailelerine daha çok soru sormaya başladıkları, meraklarının arttığı ve ailelerin çocuklarını bu süreçte 

daha iyi tanıdıkları belirlenmiştir.  

Çalışmanın sonunda öğretme-öğrenme sürecinde uygulanan çoklu zeka etkinliklerinin 

öğrencilerin öğrenmelerini anlamlı derecede artırdığı ve onların sosyal, duyuşsal, alanlarda gelişimine 

katkı getirdiği söylenebilir.  

Öğrencilerin bilişsel, duyuşsal, sosyal gelişimlerine katkı getirdiği belirlenmiştir. Öğrencilerin 

bu etkinlikleri yaparken mutlu oldukları, eğlendikleri, paylaşımda oldukları, birlikte öğrendikleri, 
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öğrenmeye ve okula karşı daha istekli ve meraklı oldukları ortaya çıkmıştır. Öğrencilerin sınıftaki 

etkinliklerle ilgili aileleriyle paylaşımları artmış velilerden olumlu dönütler alınmıştır.  

Uygulama öncesinde ve sonrasında yapılan resimleme çalışmalarındaki kavram sayısı ve 

çeşitliliği karşılaştırıldığında belirgin bir artış saptanmıştır. Konu ile ilgili kavramların kullanılmasında 

artış olmuş ilgisiz kavramların sayısında ise azalma olmuştur.  

Niteliksel verilerin betimsel analizi sonucunda ailelerin öğretme-öğrenme sürecine 

katılmaktan mutlu oldukları, başka çalışmalara da katılmak istedikleri; çocuklarını bu süreçte daha iyi 

tanıdıkları, çocukların süreçteki etkinliklere severek katıldıkları, okula gelmeye daha istekli oldukları, 

devamsızlık yapmadıkları,  meraklı hale geldikleri ve araştırmaya yöneldikleri sonucuna ulaşılmıştır. 

Çalışmanın sonunda öğretme-öğrenme sürecinde ailelerin katılımının sağlanması okulöncesi 

öğrencilerinin başarılarını anlamlı derecede artırdığını düşündürmektedir. 

Gardner (1993, 1999) ‘ın yapmış olduğu araştırmalarda da çoklu zeka etkinliklerinin 

çocukların akademik başarılarıve duyuşsal özellikleri üzerinde olumlu etkilerinin olduğu belitilmiştir. 

Deing ve Lovelace (2001) eğitim ortamının çoklu zeka kuramına göre düzenlenmesinin 

akademik başarı ve duyuşsal özellikler açısından önemli olduğu görüşündedirler. 

Öneriler: Öğretmenler öğrencilerin öğrenmelerini değerlendirmek için farklı yöntemler 

hazırlayıp uygulamalıdır. 

Okulöncesinde öğretme-öğrenme sürecinin ailelerle birlikte planlanması, uygulanması ve 

değerlendirilmesi öğrenci başarısını olumlu etkilemektedir. Dolayısıyla ailelerin çocuklarının eğitim 

sürecine katılımları teşvik edilmelidir. Okulöncesi öğretim programlarında yer verilen aile katılımı 

etkinliklerinin okulöncesi kurumlarda ekili bir şekilde uygulanması için gerekli önlemler alınmalıdır. 

Okulöncesinde öğretme-öğrenme sürecinin ailelerle birlikte planlanması, uygulanması ve 

değerlendirilmesi öğrenci başarısını olumlu etkilemektedir. Çalışmada, ailelerin çocuklarının eğitim 

sürecine katılımlarının teşvik edilmesi, okulöncesi öğretim programlarının ailelerin katılımını 

destekleyecek biçimde yeniden düzenlenmesi gerektiğine ilişkin önerilerde bulunulmuştur. 
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ÖZET 

Bu araştırmada, okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 60-72 aylık çocuklara yönelik aile 

destekli okumaya hazırlık eğitim programının etkiliğini belirlemek amaçlanmıştır. Araştırma, son-test 

kontrol gruplu deneme modelinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, 2009-2010 

öğretim yılında Cemile Erkunt İlköğretim Okulunda anasınıfına devam eden 25 deney grubu ve 25 

kontrol gurubu olmak üzere toplam 50  çocuk ve aileleri oluşturmaktadır.  Okumaya Hazırlık Eğitim 

Programı, konu ile ilgili literatür taranarak araştırmacılar tarafından geliştirilmiştir. Eğitim 

Programında 20 sayfadan oluşan 13 çalışma kitapçığı bulunmaktadır. Her çalışma kitapçığı anneler 

tarafından çocuklarıyla birlikte yapılacak 18 alıştırmayı içermektedir. Çalışma kitapçıklarında harf ile 

ilgili ses farkındalığı çalışmaları (27 harf), harf tanıma, hikaye oluşturma, okuma kavramları, olayların 

oluş sırasını tahmin etme çalışmalarına yer verilmiştir. Okumaya Hazırlık Programı’nın etkililiğinin 

sınanmasında veri toplama aracı olarak; Peabody Resim-Kelime Testi ve Mountain Shadows 

Fonolojik Farkındalık Ölçeği Mountain Shadows Phonemic Awareness Scale (MS-PAS) 

kullanılmıştır. Deney grubunun kontrol grubuna göre daha başarılı olup olmadığını belirlemek için 

non-parametric tekniklerden Mann-Whitney U Testi kullanılmıştır. Araştırma sonucuna göre,  okul 

öncesi eğitim kurumuna devam eden ve  anneleri aracılığıyla okumaya hazırlık programına katılan 

deney grubu çocukların Peabody Resim-Kelime Testi ve Mountain Shadows Fonolojik Farkındalık 

Ölçeği (MS-PAS) puanları ortalamaları ile  sadece okul öncesi eğitimi alan kontrol grubu çocukların 

Peabody Resim-Kelime Testi ve Mountain Shadows Fonolojik Farkındalık Ölçeği (MS-PAS) puan 

ortalamaları arasında istatistiksel olarak 0.001 düzeyinde fark tespit edilmiştir. Deney grubunun 

puanları kontrol grubunun puanlarına göre daha yüksektir.  Bu sonuç, okul öncesi eğitim kurumuna 

devam eden çocuklara uygulanan Aile Destekli Okumaya Hazırlık Eğitim Programının çocukların 

okuma gelişimlerini üzerinde etkili olduğunu ortaya koymaktadır.  

Anahtar Sözcük: Okuma Kavramlarının Gelişimi, Okumaya Hazırlık, Aile Destekli Alıştırma 

Programı 
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ABSTRACT 

This study aims to identify efficiency of Family Supported Reading Preparation Education 

Program for 60-72 months children attending preschool institution. The study is conducted in 

experiential type with a post test group. The sampling of the study is consisted of 50 children attending 

Cemile Erkunt Primary School’s preschool classes, 25 children in experiential group and 25children in 

control group, and their parents. Reading Preparation Education Program is developed by researchers 

doing literary review about relevant topic. There are 13 study booklet consists of 20 pages in 

Education Program. Each booklet has 18 exercises that mothers will do with their children. In study 

booklets following exercises are included; sound awareness exercise about letters (27 letters), 

identification of letters, forming stories, reading concepts, guessing chronological order of events. 

When assessing efficiency of the Reading Preparation Education Program as data collection devices 

Peobody’s Picture-Vocabulary Test and Mountain Shadows Phonemic Awareness Scale (MS-PAS) 

were used. Whether experiential group is more successful than control group Mann-Whitney U Test 

which is a non parametric test was used. According to study results it is seen that there is 0.01 

significant difference between children in experiential group attending preschool and had Reading 

Preparation Education Program with their mothers test results in Peobody’s Picture-Vocabulary Test 

and Mountain Shadows Phonemic Awareness Scale (MS-PAS) and children in control group attending 

only preschool.  Experiential group’s scores are higher than control group’s scores. Results show that 

administering Parent Supported Reading Preparation Education Program to children attending 

preschool is affective on their reading development.  

Key Words: Development of reading concepts, Reading preparation, Parent supported 

exercise  

GİRİŞ 

Çocuğun okumaya başlayabilmesi için gerekli olan ön beceriler aniden ortaya çıkmamakta ve 

süreç içinde eğitimle şekillenmektedir (Bodrova ve diğerleri, 1999). Çocukların okuma gelişimi için 

gerekli becerilerinin ilkokulda eğitilmesi konusunda otuz yılı aşkın süredir pek çok araştırma 

yapılmasına rağmen, sadece son on yıldır okul öncesi dönemde kazanılan yeteneklerin okuma 

gelişimine katkısı ve gelişimi araştırılmaktadır.  

Bu konu ile ilgili yapılan araştırmalar, ilk okuryazarlık yeteneklerinin gelişiminde okul öncesi 

sürecin önemi (Snow, Burns, & Griffin;Whitehurst&Lonigan, 1998, Neuman & Dickinson, 2001) ve 

biçimsel okuma-yazmanın gelişimsel habercilerinin anaokulu yıllarında ortaya çıkarak daha sonraki 

okuryazarlık gelişimi için önemli bir alt yapı vazifesi gördüğü (Neuman & Dickinson, 2001; Snow, 

Burns, & Griffin, 1998; Whitehurst & Lonigan, 2001, Barnett, 2001) ile ilgilidir.  
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Bununla birlikte yapılan araştırmalar, çocukların dil ve okuryazarlık yeteneklerinin 

gelişiminde, okul öncesi dönemde uygulanan farklı eğitim yaklaşımları ve etkileri üzerinde 

odaklanmaktadır. Bu araştırmalarda, çocuğun okuma gelişiminde okul öncesi sınıflarında öğretmenin 

etkili eğitimi ve program dâhilinde bir günde geçirilen zaman, aile katılımın seviyesi, çocuğun 

bakıldığı çevrenin özellikleri, çocuk ve ailenin sosyoekonomik statüsü gibi pek çok faktörün etkili 

olduğu (Barnett, 2001; Burchinal, Roberts, Riggins, Zeisel, Neebe, & Bryant, 2000; Dickinson & 

Sprague, 2001; Halle, Calkins, Berry, & Johnson, 2003), ev ortamında sağlanan okumaya yönelik 

teşvik edici eğitim yaklaşımlarının çocukların gelecekte sahip olacakları okuryazarlık yeterlikleri 

üzerindeki olumlu etkileri (Cairney & Munsie, 1995; Girolametto, Lefebvre & Greenberg, 2007; 

Jordan, Snow & Porche, 2000) vurgulanmaktadır. Bu araştırma sonuçlarından, ev ortamında 

ebeveynler tarafından sunulan olanaklar ile okuryazarlık becerisinin kazanılması arasında yakından bir 

ilişki olduğu anlaşılmaktadır.  

Bu araştırmalarda eğitimcilerin, okul öncesi çağdaki çocukların okuryazarlık tecrübelerini 

geliştirmek için ailelere sunduğu eğitici stratejiler, karşılıklı etkileşim halindeyken yüksek sesle kitap 

okumak (Dickinson & Smith, 1994; Hargrave & Senechal, 2000); çocukların yazı kavramları 

anlayışını geliştirmek (IRA/NAEYC, 1998; Teale, 1984; Stanovich & West, 1989); ortamı çocukların 

kitaplar ve yazı materyalleri ile etkileşimde bulunma fırsatı sağlayacak şekilde düzenlemek (Morrow 

& Weinstein, 1986; Neuman & Roskos, 1997); çocukları yazı yazma tecrübeleri için fırsatlar 

sağlamak (Richgels, 2001; Whitehurst & Lonigan, 1998); çocuklara alfabedeki harfleri ve bu harflerin 

sesleri ile tanıştırmak (Adams, 1990; IRA/NAEYC, 1998) çocukları fonolojik  farkındalıklarını 

geliştirici aktivitelere katılmasını sağlamak (Snow, Burns, & Griffin, 1998) olarak sıralanabilir.  

Ailenin ev ortamında bu stratejileri kullanarak çocukların okuryazarlık becerileri kazanması 

için öğretmen rolünü üstlenmesi; ebeveynlerin çocukların öğrenme yaşantılarını aktif olarak 

değerlendirmelerini sağlayacaktır. Ayrıca ailelerin, çocuğun öğrenmesini teşvik edici bir ev yaşantısı 

oluşturmaları ve çocuğun başarısı hakkında makul beklentiler içinde olmaları, çocukların okuryazarlık 

becerilerini kazanmalarını destekleyecektir (Behrman, 2002; Carrasquillo, 2004). 

Ancak pek çok aile, çocukların okuma becerileri üzerine etkilerini bilmedikleri ve ev 

ortamında çocukların okuma becerilerini geliştirmesini sağlayacak bu stratejilerin farkında olmadıkları 

için uygulamamaktadır. Bu nedenle çocukların ileriki okuma eğitiminde sorun yaşamalarını 

engellemek için okul öncesi dönemde okumaya yönelik teşvik edici bir yaklaşım olan aile katılımlı 

okumaya hazırlık etkinliklerine yer verilmesi gerekmektedir (Sevinç & Kuvvet,2007; Kayser, 2006; 

Üstün ve Taşkın, 2007; Lerner, 2000; Li, 2003). 

Ancak ülkemizde ailelerin ev ortamında öğretmenlik rolünü üstlendikleri, eve dayalı 

okuryazarlık etkinliklerini içeren müdahale programlarına alan yazınında sıklıkla rastlanmamaktadır. 

Bu nedenle bu araştırmada, ailelerin ev ortamında çocuklarına okuma gelişimini destekleyen fırsatlar 
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sunan, okuma ile ilgili ilk deneyimlerini kazandırmada aktif rol üstlenmesini sağlayan etkinliklerden 

oluşan bir okumaya hazırlık eğitim programı hazırlanmıştır. 6 yaş çocuklarına uygulanacak Türkçe'nin 

dil ve yazı sisteminin özellikleri göz önünde bulundurularak hazırlanan Ev Merkezli Okumaya 

Hazırlık Programının çocukların ilkokula başladıklarında ve daha sonraki yıllardaki okuma 

gelişimlerinin hızlandırılmasında; okuma başarılarının artırılmasında son derece olumlu bir etki 

yaratacağı düşünülmektedir.  

YÖNTEM 

Araştırmanın Modeli  

Bu araştırmada, anasınıfına devam eden 6 yaş çocukları için hazırlanan Aile Destekli 

Okumaya Hazırlık Programının, çocukların dil gelişimlerine ve fonolojik farkındalıklarına etkisi 

belirlenmektedir. Programın yeni ve farklı bir program olması nedeniyle, geleneksel program ve 

öğretimle karşılaştırılarak, ne derece etkili olduğu belirlenmeye çalışılmaktadır. Bu nedenle bu 

araştırmada var olan durumun kontrollü olarak tespit edilebilmesi için gerçek deneme modellerinden 

“son-test kontrol gruplu” deneme modeli kullanılmıştır. Son-test kontrol gruplu modelde yansız atama 

ile oluşturulmuş iki grup bulunur. Bunlardan biri deney, diğeri kontrol grubu olarak kullanılır ve 

gruplara sadece son-test uygulanır (Karasar, 2005). 

EVREN VE ÖRNEKLEM 

Araştırmada çalışma grubu olarak, 2009-2010 öğretim yılında Konya ilinde bulunan Cemile 

Erkunt İlköğretim Okulunun anasınıfına devam eden 25’i deney, 25’i kontrol gurubu olmak üzere 

toplam 50 çocuk yer almıştır. Çalışma grubunu oluşturan okulların belirlenmesinde; sosyoekonomik 

düzeylerin yakınlığı, okul başarılarının ve imkanlarının benzerliği, kolay ulaşım ve zaman faktörleri 

dikkate alınmıştır. Okullarda yer alan sınıfların seçiminde ise; öğretmen görüşleri, sınıf yapısı ve 

öğrenci özellikleri göz önünde bulundurulmuştur. Bu veriler doğrultusunda küme örnekleme yöntemi 

kullanılarak sınıfların yapısı bozulmadan, mevcut doğal sınıflar seçilmiştir. Bununla birlikte hangi 

grubun deney ya da kontrol grubu olacağına yansız atama yoluyla karar verilmiştir.  

Veri Toplama Aracı 

Peabody Resim-Kelime Testi Asıl formu İngilizce (Peabody- Picture-Vocabulary Test) olan 

Peabody Resim- Kelime Testi Dunn tarafından hazırlanmış, Katz ve arkadaşları tarafından 1972 

yılında Türkçeye uyarlanmıştır (Katz, Önen, Demir, Uzlukaya ve Uludağ, 1974). Peabody Resim-

Kelime Testi kelime bilgisinin gelişimini ölçmektedir. İki-oniki yaş arası çocuklara bireysel olarak 

uygulanabilir. Uygulamada zaman sınırlaması olmayıp, 10–15 dakikada yanıtlanabilmektedir. Testte 

resimlerle kelime (kavram) gelişimini saptamayı amaçlayan sorular bulunmaktadır. Her biri 4 

resimden oluşan 100 kart ve kayıt formu vardır. 100 adet karttan oluşan testte, çocuğun her kartta 
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bulunan dört adet resim arasından kendisine söylenen kelimeye uygun olan resmi bulup göstermesi 

istenmektedir. Her doğru yanıta 1 puan verilir. Teste son sekiz sorudan altı tanesine yanlış cevap 

alınana kadar devam edilir. Puanların toplamı testin ham puanını oluşturmaktadır. Bunu bulmak için 

de çocuğun en son bildiği kelimenin sıra numarasından, o numaraya kadar yaptığı yanlışların toplamı 

çıkartılır. Elde edilen bu ham puan, önceden saptanmış olan çocuğun yaşadığı yere (köy, şehir, 

gecekondu) göre Alıcı Dil Yaşını Bulma Çizelgesinden alıcı dil yaşına çevrilir. Doğum tarihi 

(gün/ay/yıl) testin yapıldığı tarihten çıkartılarak takvim yaşı bulunur. Peabody Resim-Kelime Testi, 

kelime bilgisinin gelişimini ölçmesi, alıcı dil yaşını belirlemesi bakımından ayrıca da bireysel olarak 

uygulanabilme özelliğine sahip olmasından dolayı araştırmada kullanılması uygun görülmüştür. 

MS-PAS ölçeği asıl formu İngilizce Mountain Shadows Phonemic Awareness Scale olan 

Fonolojik Duyarlılık Ölçeği Watkins ve Edwards tarafından hazırlanmış, Büyüktaşkapu tarafından 

Türkçe’ye uyarlanmıştır. MS-PAS okul öncesi dönemdeki çocukların ve ilkokul birinci sınıf 

öğrencilerinin fonolojik farkındalığını değerlendirmek için tasarlanmış ses sınıflandırma çalışmasıdır. 

Ölçek ilkokul birinci sınıflarda tüm grup ile uygulanabilirken, okul öncesi dönemdeki çocuklarla 6-8 

kişilik küçük gruplarla uygulanması önerilmektedir.20 maddeden oluşan testin uygulanması yaklaşık 

15 dk. sürmektedir. Ölçekte aynı ve farklı sesleri sınıflandırma çalışmaları yer almaktadır. Uygulayıcı 

tarafından her resmin ismi yüksek sesle okunur ve çocuğun aynı sesle başlayan resmi işaretlemesi 

istenir. Daha sonra her sırada üç aynı sesle, bir farklı sesle başlayan kelimenin resminin olduğu ikinci 

bölüm uygulanır. Her resmin ismi yüksek sesle okunur ve çocukların dört resmin içinden farklı sesle 

başlayan resmi bularak işaretlemesi istenir (Watkins & Edwards, 1998). 

MS-PAS ölçeğinin güvenirlik çalışması yapılan 4 çalışma ile değerlendirilmektedir. Birinci 

çalışma Wyglinski (2000) tarafından Pennsylvania’da 63 çocuğa birinci sınıfa başlarken uygulanmış 

ve güvenirlik katsayısı .89 olarak bulunmuştur. İkinci çalışma Runge (2003) tarafından 

Pennsylvania’da okul öncesi eğiminin sonunda 161 çocuğa uygulanmış ve güvenirlik katsayısını .91 

olarak bulmuştur. Üçüncü çalışma Worrell, Watkins, Runge ve Hall (2002)  tarafından ülke genelinde 

4.112 (%49 kız) çocuğa uygulanmış ve güvenirlik katsayısını .89 olarak bulunmuştur.  

Wyglinski (2000) 63 ilkokul yeni başlamış çocuk üzerinde yaptığı araştırmada, tekrar test 

güvenirlik ve eş zamanlı geçerlik çalışmasını yürütmüştür. 2 hafta arayla yapılan tekrar test 

güvenilirliği .88 bulunmuştur. Eş zamanlı geçerlik çalışması için MS-PAS ve TOPA arasındaki ilişki 

incelenmiş ve güçlü bir ilişki (r=91) bulunmuştur (Watkins & Edwards, 2004). 

 Watkins, Edwars (2004) 1,204 ilkokula yeni başlamış öğrenci üzerinde yaptığı araştırmada, 

çocukların MS-PAS aldıkları puanların aritmetik ortalaması 15.6, standart sapması 4.6 olarak 

bulunmuştur. Kız ve erkek öğrenciler arasında anlamlı bir farklılaşma görülmemiştir. 929 birinci sınıfa 

yeni başlayan 929 çocuğa uygulanan MS-PAS güvenirlik katsayısı, .89 , 115 anaokuluna giden çocuğa 

uygulanan MS-PAS güvenirlik katsayısı .91 olarak bulunmuştur. Test- tekrar test çalışması 115 çocuk 

üzerinde yürütülmüş, bu çocuklara anaokulu sonunda ve birinci sınıf başında ( 12-16 hafta arayla) 
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gerçekleştirilmiş, MS-PAS güvenirlik katsayısı .74 olarak tespit edilmiştir. 115 anaokulu çocuğunun 

MS-PAS puanlarının aritmetik ortalaması 14.1, standart sapması 5.3, tekrar test ölçümlerinin aritmetik 

ortalaması 15.5, standart sapması 4.6 olarak bulunmuştur. MS-PAS ölçeğinin yapı geçerliliği için 929 

öğrencinin puanları ile yapılan faktör analizi sonucunda iki faktörden oluşan bir ölçek olduğu 

belirlenmiştir. 

Watkins and Edwards  6. sınıfın sonunda Stanford Başarı Testi ve birinci sınıfın sonunda 

Gates-MacGinitie Reading Test ile arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Birinci sınıfın sonunda MS-PAS 

ile Gates-MacGinitie Reading Test puanları arasında kısmen bir ilişki tespit edilmiştir (r=.59). 

Ayrıca, MS-PAS ölçüm sonuçlarına göre tahmin edilen okuma başarısı ile daha sonraki okuma 

başarıları arasındaki ilişkiyi incelemiştir. İkinci sınıf  (r =.54), üçüncü (r =.51), dördüncü 

(r=.49), beinci (r =.47), altnc (r =.44) sınıf ölçme sonuçları arasında kısmen bir ilişki tespit 

edilmiştir. Bu ilişki sonuçları, fonolojik farkındalık ile zamanla gelişen okuma başarısı arasındaki 

ilişkiyi açıkça ortaya koymaktadır.  

Nelson (2008) Mountain Shadows Fonolojik duyarlılık ölçeğinin (MS-PAS), psikometrik 

değerlendirmesini yapmak için 213 okul öncesi öğrencisinin MS-PAS ile TOPA-2 puanlarını 

karşılaştırmıştır. Her iki ölçme aracının güvenirlik sonuçlarını eşit olarak tespit edilmiştir. (MS-PAS: 

..91; TOPA-2: .90). MS-PAS ile TOPA-2 ölçme sonuçları arasında güçlü bir ilişki tespit edilmiştir (r 

=.84). Bu sonuçlar ışığında; MS-PAS ile TOPA-2 ‘nin psikometrik özelliklerinin önemli derecede 

benzer olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

Büyüktaşkapu (yayında), Mountain Shadows Fonolojik duyarlılık ölçeğinin (MS-PAS), 

Türkçe’ye uyarlama geçerlik güvenirlik çalışmasını 150 okul öncesi öğrencisi üzerinde 

gerçekleştirmiştir. Ölçeğin cronbach alpha güvenirlik katsayısı . 85; testi yarılama güvenirlik katsayısı 

.78 olarak saptanmıştır. Elde edilen bu sonuçlar ölçeğin orijinali (Watkins & Edwards, 1998) ve diğer 

uyarlama çalışmalarından (Wyglinski, 2000; Runge,2003; Worrell, Watkins, Runge ve Hall , 2002)  

elde edilen sonuçlarla paralellik göstermektedir. 

Verilerin Toplanması ve Analizi 

Veri toplama işlemi şu basamaklarla gerçekleştirilmiştir. 

Aileler programın başlangıcında, okumaya hazırlık programı hakkında bilgilendirildikleri bir 

toplantıya katılmışlardır. Toplantının ardından araştırmacı tarafından hazırlanan okumaya hazırlık 

kitapçıkları, haftada bir kitapçık olarak ailelere gönderilmiştir. Kitapçıklarda yer verilen okumaya 

hazırlık etkinlikleri ev ortamında anne-babalar tarafından çocuklar ile birlikte uygulanmıştır. 

Araştırmanın kontrol grubuna ise aile katılımlı okumaya hazırlık programı uygulanmamıştır.  

Okumaya hazırlık programı tamamlandıktan sonra veri toplama araçları olan Peabody Resim-

Kelime Testi her çocuğa bireysel olarak uygulanmış, MS-PAS Ölçeği ise küçük gruplar halinde 
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uygulanmıştır. Elde edilen puanlar SPSS 16.0 programı kullanılarak, bağımsız t testi ile analiz 

edilmiştir.  

Okumaya Hazırlık Eğitim Programı: Okumaya Hazırlık Eğitim Programı, konu ile ilgili 

literatür taranarak araştırmacılar tarafından geliştirilmiştir. Eğitim Programında 20 sayfadan oluşan 13 

çalışma kitapçığı bulunmaktadır. Her çalışma kitapçığı anneler tarafından çocuklarıyla birlikte 

yapılacak 18 alıştırmayı içermektedir. Çalışma kitapçıklarında harf ile ilgili ses farkındalığı çalışmaları 

(27 harf), harf tanıma, hikâye oluşturma, okuma kavramları, olayların oluş sırasını tahmin etme 

çalışmalarına yer verilmektedir. 

BULGULAR 

Aile Destekli Okumaya Hazırlık Programının çocukların alıcı dil becerilerine ve fonolojik 

farkındalık becerilerine etkisini karşılaştırmak amacıyla deneme ve kontrol gruplarının son-test puan 

ortalamaları karşılaştırılmıştır. Analiz sonuçları Tablo 1 ve 2’de veriiştir.  

Tablo 1. Deneme ve Kontrol Grubunu Oluşturan Çocukların Alıcı Dil Becerileri  

Son-Test Puanları İle İlgili Mann Whitney U Testi Sonuçları  

 Gruplar N Sıra 

Ortalaması  

Sıra 

Toplamı 

U P 

Alıcı Dil Becerileri Deneme 25 36.33 835.50 
15.50 0.000* 

 Kontrol 25 13.62 340.50 

Aile Destekli Okumaya Hazırlık Programının çocukların alıcı dil becerileri etkisini belirlemek 

için yapılan Mann-Whitney U testi sonucunda; deneme grubunun alıcı dil son-test puan sıra 

ortalamasının 36.33, kontrol grubunun son-test puan sıra ortalamasının 13.62 olduğu görülmektedir. 

Karşılaştırma sonucu elde edilen U değeri (15.50) 0.001 düzeyinde anlamlıdır. Elde edilen bu sonuca 

göre Aile Destekli Okumaya Hazırlık Programına katılan çocuklarının alıcı dil becerileri, okul öncesi 

eğitim kurumuna devam eden ancak destekleyici eğitim programına katılmayan çocukların alıcı dil 

becerilerine göre daha iyidir. Aile Destekli Okumaya Hazırlık Programı çocukların alıcı dil 

becerilerini olumlu yönde etkilemektedir.  

Tablo 2. Deneme ve Kontrol Grubunu Oluşturan Çocukların Fonolojik Farkındalık  

Son-Test Puanları İle İlgili Mann Whitney U Testi Sonuçları 

 Gruplar N Sıra 

Ortalaması  

Sıra 

Toplamı 

U P 

Fonolojik Farkındalık Deneme 25 36.13 831 20.00 0,000* 
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Düzeyleri 

 Kontrol 25 13.80 345 

 

Aile Destekli Okumaya Hazırlık Programının çocukların fonolojik farkındalık becerisine 

etkisini belirlemek için yapılan Mann-Whitney U testi sonucunda; deneme grubunun fonolojik 

farkındalık son-test puan sıra ortalamasının 36.13, kontrol grubunun son-test puan sıra ortalamasının 

13.80 olduğu görülmektedir. Karşılaştırma sonucu elde edilen U değeri (20.00) 0.001 düzeyinde 

anlamlıdır. Elde edilen bu sonuca göre Aile Destekli Okumaya Hazırlık Programına katılan 

çocuklarının fonolojik farkındalık becerileri, okul öncesi eğitim kurumuna devam eden ancak 

destekleyici eğitim programına katılmayan çocukların fonolojik farkındalık becerilerine göre daha 

iyidir. Aile Destekli Okumaya Hazırlık Programı çocukların fonolojik farkındalık becerisini olumlu 

yönde etkilemektedir.  

SONUÇ VE TARTIŞMA  

Bu araştırmada Aile Destekli Okumaya Hazırlık Programının okul öncesi eğitim kurumuna 

devam eden altı yaş çocuklarının alıcı dil becerilerine ve çocukların fonolojik farkındalık becerilerine 

etkisi incelenmiştir. Araştırma sonucunda, Aile Destekli Okumaya Hazırlık Programına katılan 

çocuklar ile, sadece Milli Eğitim Bakanlığı okul öncesi eğitim programına katılan çocukların alıcı dil 

puanları ve fonolojik farkındalık puanları arasında anlamlı bir fark olduğu bulunmuştur.  Aile Destekli 

Okumaya Hazırlık Programı çocukların alıcı dil gelişimlerini ve fonolojik farkındalık becerilerini 

desteklemektedir. Bu sonuç, literatürde benzer yönde yürütülmüş olan birçok araştırmadan elde edilen 

bulgularla da tutarlılık sergilemektedir. 

Oktay, Aktan (2004) 26 çocuk üzerinde yaptığı çalışmada 5-6 yaş arasındaki çocuklara 

uygulanan  “Okumaya Hazırlık Programı”’nın, onların okuma gelişimlerini desteklediğini 

kanıtlanmışlardır. Okumaya Hazırlık Programının bu yaş grubu çocuklarının, okuma gelişimlerini 

etkileyen temel becerilerden fonolojik duyarlılık becerisi, okuma kavramları, kelime dağarcığı, görsel 

ve işitsel ayrımlaştırma becerilerini geliştirmelerine yardımcı olduğu sonucuna ulaşmışlardır.  

Erduran (1999) 62 çocuk üzerinde yaptığı deneysel çalışmada anaokullarında uygulanan 

okuma yazmaya hazırlık çalışmalarının çocuğun okuma davranışını doğrudan olumlu yönde etkilediği 

sonucuna ulaşmıştır.  

Gardiner (2006) 44 çocuk üzerinde yaptığı deneysel çalışmada okuma yazmaya hazırlığa 

yönelik yapılan çalışmaların sonucunda çocukların fonolojik duyarlılığının ve yazı bilincinin 

geliştiğini ortaya koymuştur. 
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Pierce (2003) 5 öğretmen ve 78 çocuk üzerinde yaptığı araştırmada okuma yazmaya hazırlık 

çalışmalarının, çocuğun okuma başarısı üzerinde olumlu etkisi olduğu sonucuna ulaşmıştır.  

Au (2000) tarafından yapılan bir çalışmada, evde sağlanan çevrenin çocukların okuryazarlık 

başarılarını yansıtmada etkili olduğu sonucuna varılmıştır. 

Üstün ve Taşkın  (2007) ev ortamlarının okuma-yazmaya hazırlık yeterliklerini incelediği 

çalışmasında sosyo-kültürel düzeyi düşük (50) orta (50) yüksek (50) olan 150 ailenin ev ortamını  “Ev 

Okuma-Yazma Çevresi Kontrol Listesi” aracılığıyla incelemiştir. Araştırmada, sosyo-kültürel düzeyi 

yüksek olan ailelerin ev ortamlarının çocukların okuma yazmaya hazırlık aşaması için daha uygun 

olduğu vurgulanmaktadır.  

Ebeveynlerin çocukların okuldaki öğrenme deneyimlerine, özellikle çocuklarının okuma 

problemlerine yönelik destek sağlamalarına yardımcı olan programlardan “Haringey Okuma Projesi” 

çalışmasına katılan çocukların okuma başarılarına yönelik önemli kazanımlar elde ettiği görülmüştür ( 

Cairney, 2000). 

Ayrıca okul öncesi dönem çocukları için fonolojik farkındalığı geliştirme amacı ile hazırlanan 

birçok program ve bu programları sınayan deneysel çalışmalarda, programı alan çocukların okuma 

performanslarını daha erken ortaya koyabildiklerine ilişkin bulgular elde edilmiştir. Araştırmalar 

fonolojik farkındalık ve okuma başarısı arasındaki bu güçlü ilişkinin sadece okul öncesi dönemde 

değil okul hayatı boyunca da devam ettiğini ortaya koymaktadır (Torgesen, Morgen ve Davis, 1992; 

Chard ve Dickson, 1999; Catts, Gillispie, Leonard, Kail ve Miller, 2002). 

ÖNERİLER 

Aile destekli okumaya hazırlık programı çocukların okuryazarlık becerilerinin gelişmesinde 

temel teşkil eden alıcı dil ve fonolojik farkındalık becerilerinin gelişiminde önemli rol oynamaktadır. 

Ancak okuma-yazma becerilerinin kazandırılmasına odaklanan aile katılımı programlarının 

uygulanabilir ve ulaşılabilir özellik taşıması gerekmektedir.  

Bunun için okul öncesi dönemdeki çocukların okuma-yazma becerilerini geliştirmede aktif rol 

oynayan okul öncesi öğretmenlerinin eğitimleri, bu bağlamda ele alınması gerekmektedir. 

Üniversitelerin ilgili bölümlerinde eğitim alan öğretmen adaylarının ve/veya bu bölümlerden mezun 

olan öğretmenlerin, 6 yaş çocuklarının okuma-yazma becerilerini okul ortamında desteklemede 

kullanılabilecek stratejiler ile birlikte aile katılımlı çalışmaları hakkında eğitilmeleri gerekmektedir. 

Ayrıca öğretmenlerin sadece okuryazarlık alanında değil, diğer alanlarda da okulöncesi ve ilköğretim 

döneminde aile katılımını teşvik etmeye ve arttırmaya yönelik programlar hakkında bilgilendirilmeleri 

ve desteklenmeleri gerekmektedir.  
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ERKEN DÖNEMDE İKİNCİ DİL EĞİTİMİ 

FOREIGN LANGUAGE EDUCATION IN THE EARLY PERIOD 

Adalet KANDIR7 

Fatma TEZEL ŞAHİNa 

Bekir DİLMAÇa 

Elçin YAZICIa 

ÖZET 

Erken çocukluk döneminde,  çocuğun gelişiminin tüm yönlerini destekleyebilecek sosyal ve 

fiziki çevrenin oluşturulması büyük önem taşımaktadır. Bu süreçte çocuğa sağlanabilecek zengin dil 

deneyimleri, gelecekte onun yaşama bakış açısını etkileyecektir. Çocuklarda dil yapısı önemlidir. Dil, 

çocukların kendilerini ifade etmesinde, sosyal ve kültürel değerlerini kazanmada, sosyal iletişim 

gereksinimlerini karşılamada işlevsel bir göreve sahiptir. Dil, çocuğun günlük yaşamla bağlantı 

kurmasını sağlar. Çocuklar dili, dolaylı ve doğru eğitim sürecinde çevrenin destek verdiği ölçüde elde 

ederler. Literatüre göre çocuk beş yaşına kadar bir dilde ya da ana dilinde konuşmayı öğrenmişse bu 

yaştan itibaren, başka bir dili de öğrenebilir. Erken dönemde ikinci dil eğitimi, çocuklarda soyut 

düşünme yeteneğini tek dille öğrenim gören çocuklara oranla daha fazla geliştirmekte ve bu nedenle 

kavram geliştirme ve değerlendirme gibi üst düzey bilişsel becerilerde çocuğa üstünlük sağlamaktadır. 

Erken yaşta verilen dil eğitiminin çocukların problem çözme becerilerine olumlu etkisinin olduğu 

kabul edilmektedir. İkinci dil eğitimi almak çocuğun kendi ana dil yeteneğini de geliştirmektedir. 

Çocuklar diğer dillerin yapılarını öğrenirken, ana dili hakkında da birçok şey öğrenmektedir. Ayrıca 

ikinci bir dil bilmenin, dinleme becerisi ve hafızayı geliştirdiği ve böylece iletişim olgusuna önemli bir 

boyut kazandırdığı belirlenmiştir. Çocuğun hem ana dili hem de ikinci bir dil eğitimi almasında etkili 

ve devamlı erken çocukluk eğitimi programlarının büyük katkıları vardır. İkinci dil eğitiminde 

önceliğin kendi ana dilinin iyi öğretilmesine verilmesi ancak bu sağlandıktan sonra uygun yöntemler 

kullanılarak ikinci bir dilin eğitiminin verilmesi son derece önemlidir. Bu nedenle bu çalışmada, erken 

dönemde ikinci dil eğitiminin önemi, ikinci dilin kazanımı, ikinci dil eğitiminde etkili faktörler 

üzerinde durulması amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Okul öncesi eğitim, dil eğitimi 
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ABSTRACT 

In the early childhood period, it is highly significant to comprimise a social and physical 

environment which can support all aspects of child’s development. In this period ,enriched language 

experiences provided for the child will affect the child’s futuristic notion of life .Language structure is 

important for children. Language has a functional role in the child’s self expression , gaining of social 

and cultural values ,and  fulfilling his social communication needs.Language helps the child to make a 

connection with the daily life. Children acquire the language as much as the environment allows in 

direct and indirect process of education.In accordance with the literature if a child learns to speak a 

language or his native language till the age of five, he can also learns another one then.  Second 

language education in the early period helps the child to improve their abstract thinking abilities more 

compared to the children having an education based on one language. It has been acknowledged that 

language education provided in the early period has a positive effect on the children’s problem solving 

abilities.Having foreign language education improves the child’s native language ability. When 

learning the structure of other languages they also learn a lot about their native language.Similarly 

knowing a foreign language improves listening ability and memory capacity and thus giving a 

significant dimension to communication.Continuous and effective Early childhood educational 

programmes have a profound effect on both the child’s native language and foreign language 

education.It is of significant importance that in foreign language education priority be given to a 

proper native language education and foreign language education be provided by using the appropriate 

methods only if this is achieved. For this reason in this study by highlighting the importance of foreign 

language education in the early period and effective strategies and methods used in this process, some 

further recommendations will be provided. 

Key words: Early childhood education, language education 

 

1. GİRİŞ 

Erken çocukluk döneminde, çocuğun gelişiminin tüm yönlerini destekleyebilecek sosyal ve 

fiziki çevrenin oluşturulması büyük önem taşımaktadır. Bu süreçte çocuğa sağlanabilecek zengin dil 

deneyimleri, gelecekte onun yaşama bakış açısını etkileyecektir. Çocuklarda dil yapısı önemlidir. 

Çocuğun gelişimi sırasında gösterdiği en büyük başarılardan biri dili öğrenmesidir. Dil, kültürdür. 

Dilin anlamı yaşanılan o sosyal kültür içerisinde kendine özgü bir yol bulur. Dil bir insanın öğrendiği 

en karmaşık kural sistemi olmasına rağmen farklı ortamlardan ve kültürlerden gelen çocuklar, ana 

dillerini anlamayı ve kullanmayı kısa süre içinde öğrenmektedir ve çocukların kendilerini ifade 

etmesinde, sosyal ve kültürel değerlerini kazanmada, sosyal iletişim gereksinimlerini karşılamada 

işlevsel bir göreve sahiptir. Dil, çocuğun günlük yaşamla bağlantı kurmasını sağlar (Aksan, 2000:55; 

Kandır, 2005:132; Rupley ve Nichols, 2005:239; Gao, 2006:58). 



II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi  928  
 

II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongre Kitabı 

Çocuklar dili, dolaylı ve doğru eğitim sürecinde çevrenin destek verdiği ölçüde elde ederler. 

Dil gelişimi çocukların gelişimiyle aynı zamanda başlar ve sabit bir sırada devam eder. Dil bütün 

çocuklar tarafından öğrenilir. Literatüre göre çocuk beş yaşına kadar bir dilde ya da ana dilinde 

konuşmayı öğrenmişse bu yaştan itibaren, başka bir dili de öğrenebilir. Çocuklar için yaşamın ilk beş 

yılını kapsayan dönem yabancı dil öğrenmek için yaşamsal öneme sahiptir (Baran ve Halıcı, 2006:49; 

Snapshot, 2007:1). 

Çocuğun hem ana dili hem de ikinci bir dil eğitimi almasında etkili ve devamlı erken çocukluk 

eğitimi programlarının büyük katkıları vardır. İkinci dil eğitiminde önceliğin kendi ana dilinin iyi 

öğretilmesine verilmesi ancak bu sağlandıktan sonra uygun yöntemler kullanılarak ikinci bir dilin 

eğitiminin verilmesi son derece önemlidir. Bu nedenle bu çalışmada, erken dönemde ikinci dil 

eğitiminin önemi, ikinci dil eğitiminde etkili faktörler ve kullanılan yöntemler üzerinde durulması 

amaçlanmıştır. 

 

2. ERKEN DÖNEMDE İKİNCİ DİL EĞİTİMİ VE ÖNEMİ 

Çocuklar doğumla beraber çevreden gelen temel ve basit düzeydeki konuşmalarla dilin 

yapısını keşfetmeye başlar. Dilin keşfi için zihinsel ve soyut sistemlerdeki düzenlemeler ve olgunluk 

önemli rol oynamaktadır. Erken çocukluk döneminde çocuklar anadillerini öğrenirken, dilin yapısını 

ve kurallarını birlikte öğrenmektedirler. Çevresinde gördüğü her nesnenin bir adı olduğunu, duygu ve 

düşüncelerin dil ile anlatıldığını gözlemlemektedir. Anadilinde zengin bir sözcük dağarcığına sahip 

olarak okula başlayan çocuklar, yabancı bir dili daha kolay öğrenmektedirler. Çocuklar yabancı bir dili 

öğrenirken, ana dillerini öğrenirken kullandıkları stratejilerin aynısını kullanırlar ve bulundukları 

toplumdan büyük ölçüde etkilenirler. Eğer bir çocuk ana dilini çok erken yaşlarda mükemmel bir 

şekilde öğrenebiliyorsa bu dönem içerisinde başka birkaç dili de öğrenebilmektedir. Hatta çocuğun 

doğuştan itibaren tüm dilleri konuşma kapasitesine sahip olduğu ifade edilmektedir.  Bu sadece 

uygulanan metoda bağlı olmaktadır (Temel ve Yazıcı, 2000; Baran ve Halıcı, 2006:44; Küçük, 2006:8; 

Sevinç ve Sertkaya, 2006:153; Boyle, 2006:18; Çiçek, 2002:117). 

Bir çocuk,  dili ihtiyaç ve isteklerini karşılamak, başkalarıyla ilişki kurmak, kendisinin ve 

başkalarının davranışlarını yönlendirmek, kendi varlığını ve özelliklerini ortaya koymak, kendi 

dışındaki dünyayı tanımak, bilgi almak ve öğrenmek, başkalarını bilgilendirmek ve fikirlerini 

açıklamak, hayal kurmak, varsayımlar oluşturmak ve geleceğe ilişkin durumlar oluşturmak için 

kullanmaktadır Dil çocukların görüşlerini düzenlemesine, düşüncelerini yönlendirmesine, hareketlerini 

kontrol etmesine, hafızalarını geliştirmesine ve hatta duygularını değiştirmesine yardımcı olmaktadır. 

Çocuğun dili öğrenmesi, duyduğu tümcelerin basit bir yinelemesi ve taklidiyle gerçekleşmez. Çocuk 

dilin ilkelerini anlayacak, kendi kendine yeni tümceler üretecek yetenektedir (Kandır, 2005:137; 

Güngör ve Öğretir, 2006:137; Küçük, 2006:38). 



II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi  929  
 

II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongre Kitabı 

Çocuklar dil yeteneklerini anne babalar, öğretmenler ve emsalleri gibi başka insanlarla 

etkileşimleri sonucunda edinmektedir. Erken yaşta verilen dil eğitiminin, dinleme becerisi ve hafızayı 

geliştirdiği ve böylece iletişim olgusuna önemli bir boyut kazandırdığı belirlenmiştir. İlk gençlik 

dönemi başlamadan dil öğrenen çocukların telaffuzlarının ana dili gibi olması olasılığının yüksek 

olduğu bilinmektedir. Pek çok ülkede resmi düzeyde yabancı dil öğretimi erken yaşlara doğru 

çekilmektedir. Örnek olarak, çocuklar Norveç, Lüksemburg, Malta ve Avusturya’da 6, Danimarka’da 

9, Belçika’da 10 yaşında yabancı dil öğrenmeye başlamaktadır (Pullen ve Justice, 2003:94; Küçük, 

2006:24; Akgönül, 2007:21). 

Çocukların yaşı ilerledikçe dil öğrenmeleri de zorlaşmaktadır. İkinci dil öğrenimi okul öncesi 

dönemde ya da ilköğretim döneminde başlamaktadır. Çocukta anadilinin gelişmesi, yalnızca ana 

dilinin gelişmesine değil, aynı zamanda çocuğun ikinci dildeki yeteneklerinin gelişmesine de yardımcı 

olmaktadır. Günümüzde anadili dışında ikinci bir dil öğrenimi büyük önem kazanmıştır (Temel ve 

Yazıcı, 2000; Baran ve Halıcı, 2006:44; Küçük, 2006:24). 

MEB Tebligler Dergisi’nde 30.03.2000’de yayımlanan 32 sayılı karardan yola çıkılarak beş ve 

altı yaş için okul öncesi eğitim kurumlarında çerçeve programı uygulamaya geçilmiş, yabancı dil 

destekli programların uygulanmasına başlanmıştır. Böylece 2000–2001 eğitim yılından itibaren belli 

koşulları taşıyan kamusal ve özel okul öncesi eğitim kurumlarında yabancı dil eğitimine istekli beş ve 

altı yaş çocuklara yabancı dil öğretimi başlamıştır (Akt. Akgönül, 2007:10). 

Yabancı dil öğretiminin hedefleri arasında; “Bir dil nedir?” sorusunun cevabını algılamalarını 

sağlaması, çocuğun zihinsel, sosyal, duygusal, fiziksel gelişimine katkıda bulunması, dünyadaki diğer 

kültürler ve insanlar arasındaki hoşgörüyü artırması, yabancı dil öğrenmeye ilişkin olumlu ve ilginç 

duygular yaratması ve nasıl öğrenebileceklerini öğretme yer almaktadır. Bu bağlamda yabancı dil 

öğrenmek bir eğlencedir fikrini benimsetme ve böylece yabancı dil öğretimine başarılı bir başlangıç 

yaptırma, kurallar ve yapılar içinde boğmadan başka dillerden haberdar olmalarını sağlama, bir başka 

dili anlama, konuşma, okuma ve yazma boyutunda öğrencilerin cesaretlerini artırma, eğlenirken 

öğrenmeyi sağlama, aktif dinleme ve konuşma becerilerini kazandırma çok önemlidir. 

Ayrıca Avrupa Birliği Komisyonu’nun “Avrupa’da Çocuklar için Yabancı Dil Öğrenimi ve 

Öğretimi” hakkında yayınladığı raporda ise çocuklara yönelik yabancı dil dersi özellikle tavsiye 

edilmektedir. Temmuz 2003’te Avrupa Birliği Komisyonu “Dil Öğrenme ve Dil Çeşitliliğini Teşvik” 

amacıyla kapsamlı bir faaliyet raporu yayınlamıştır. Bu raporda, Avrupa Birliği üyesi ülkelerde erken 

yaşta bir ya da birden fazla yabancı dil eğitimini sağlam temellere oturtma konusunda kararlılık 

sergilenmektedir. Avrupa Birliği Komisyonu bu bağlamda yabancı dil eğitimine okul öncesi 

kurumlarda başlanması ve eğitmenlerin kalitesini arttırmada destek sağlanması gerektiğini 

vurgulamaktadır (Ünal, 2009:186). 
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2.1. Erken Dönemde İkinci Dilin Kazanımı 

 Çocuklar ikinci dili öğrenirken, ana dilini öğrenirken kullandıkları yetenekleri, tekrar baskın 

bir şekilde ortaya çıkarmakta ve yaşadığı toplumdan büyük ölçüde etkilenmektedir. Ana dil çocukların 

konuşma yeteneğinin gelişmesinde önemlidir. Çocuklar kendi duygu ve düşüncelerini en iyi şekilde 

ana dilleri ile ifade etmektedir. Yabancı dil ikinci bir dildir ve ancak anadilin üzerine inşa edilebilir. 

Yabancı dil eğitiminde en önemli nokta ana dili ikinci dil haline getirmemektedir. Yabancı dil 

öğrenmede başarı kazanma ana dilde belli olgunluğa erişmiş olmaya bağlıdır (Temel ve Yazıcı, 2000; 

Baran ve Halıcı, 2006:46-49). 

Rubenstein (2002)’e göre Amerika’da eğitimin niteliğinin hangi yönde değişebileceğiyle ilgili 

yaptığı araştırmada, çocukların hayatındaki ilk beş yılın öğrenme ve sosyal yeteneklerinin gelişimi için 

en önemli yıllar olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bu dönem süresince çocuk, hayat boyu öğrenme için 

kalıpları oluşturacak temel yetenekleri ve davranışları geliştirmektedir (Akt. Küçük, 2006:46).  

Çocukların dünyası yetişkinlerin dünyasından çok farklıdır. Çocuklara dil öğretmek için 

yalnızca öğretilen dilin uzmanı olmak yetmemekte, çocuk psikolojisine ilişkin bilgilerin kılavuzluğuna 

ihtiyaç duyulmaktadır. Oyun, masal şarkı, çizgi film ve tekerlemeler çocukların dünyasında önemli bir 

yer kaplamaktadır. Bir dilin öğrenilmesi esnasında hafızada en fazla ve en kolay saklanan şeylerin ne 

olduğunu araştıran bilim adamlarına göre isimler, sayılar ve şarkılar ilk sırayı almaktadır. Bu tür 

etkinlikler çocukta yabancı dile yönelik bilişsel yönü ortaya çıkarması bakımından da önem 

taşımaktadır. Yabancı dil öğrenimi sırasında çocuklar sadece bilgi almakla kalmayıp yaşama daha 

estetik yaklaşma ve daha estetik algılama kabiliyeti de kazanmaktadır. Bu anlayışla yaklaşıldığında 

çocuklar yabancı dil kurallarını hızlı bir şekilde öğrenmektedir (Kara, 2002:103; Sevil, 2003:188; 

Baran ve Halıcı, 2006:49; Küçük, 2006:45). 

Çocuklar ana dil kurallarını öğrenirken nasıl belli aşamalardan geçiyorsa yabancı dil 

kurallarını öğrenirken de bazı aşamalardan geçmektedir. Bu aşamalar; 

Ön üretim aşaması: Bu aşama aynı zamanda kavrama aşamasıdır. Öğrenen kişi bu aşamada 

ikinci dili en az düzeyde kavramakta ve anlamlandırmaktadır. Çünkü öğrenen kişi bir fikir 

edinebilmek için bir cümledeki anahtar sözcüğü, konuşmaları ve temel olarak kullanılan fiziksel 

etkinlikler ve hareketleri temel almaktadır. İkinci dil öğrenen bireyler genellikle bu aşamada sözlü 

iletişime girmemekte ve sessiz bir dönem yaşamaktadırlar. 

Erken üretim aşaması: Bu aşamada öğrenen kişi sözcük kullanımını geliştirebilir. Bir veya iki 

sözcüklü sözler söyleyebilir hatta kısa deyimler kullanarak kesik kesik konuşmaya başlayabilir. 

Konuşmanın ortaya çıkma aşaması: Bu aşamada ikinci dil öğrenen kişi uzun ve karmaşık 

cümleler kurmaya başlar. İkinci dille ilgili bir hikayeyi kendi cümleleriyle tekrar üretmeye 

başlayabilir. Dil bilgisiyle ile ilgili hatalar yapabilmekle birlikte, ikinci dilden anadiline kurallı bir 

çeviri yapabilir. 
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Orta düzeyde akıcılık aşaması: Birey bu aşamada karakteristik olarak öyküler üretebilir. 

İkinci dil öğrenen kişi ikinci dili doğal olarak konuşanların etkileyici bir şekilde konuşmalarıyla 

meşguldür. Birinci dile göre ikinci dilin öğrenilmesindeki gelişim daha yavaştır. İkinci dili kullanarak 

kurulan iletişimde, kişi iletişimin anlamını kolaylaştırmak için bilgiyi çevirmektedir. 

İleri düzeyde akıcılık aşaması: Bu aşamada ikinci dil öğrenen kişi ikinci dilde anlamlandırdığı 

yeteneklerini ve algıladıklarını en iyi şekilde sergilemektedir. Bununla birlikte öğrenen kişi sürekli 

olarak ikinci dildeki bilgileri yavaş bir düzeyde almaktadır hafızaya kaydetmekte ve kodlamaktadır 

(Baran ve Halıcı, 2006:47). 

Yaşamlarının erken dönemlerinde yabancı dili öğrenmeye başlayan çocuklar için yabancı bir 

dil bilmek son derece önemlidir. Erken yaşta yabancı dil eğitiminin hedefi, öğrenilen dili çocuğa ana 

dili gibi kullandıracak beceriler kazandırmak değil, kendi dili ve kültürünün dışında dillerin ve 

kültürlerin varlığının bilincini vermektir. Bu bakımdan erken yaşta yabancı dil eğitimi, kültürlerin 

çeşitliliğine açılan bir pencere işlevi taşımaktadır (Sevil, 2003:186-187). 

Çocukların erken yaşta yabancı bir dille ve kültürle karşılaşmaları, onların kendi dilleri ve 

kültürleri hakkında düşünmelerini ve daha bilinçli, yaratıcı davranışlar geliştirmelerini sağlayacaktır. 

Yabancı bir dili öğrenmiş olan çocuklar, diğer kültürlere karşı kültürel çoğulculuk, açıklık ve takdir 

duygusu beslemektedir. Shrum ve Glisan, (2000)’a göre ise, çocuklar yabancı kültürlere ve dillere son 

derece açıktırlar. Erken yaşta en az bir yabancı kültürle ve dille tanışan çocuğun ileride bunlara karsı 

olumsuz tutum geliştirmesi pek olası değildir (Akt. Akgönül, 2007:18). Çocuklar, yaşları ilerledikçe 

çevresel etmenler yüzünden kendilerine yabancı olan kavram ve olgulara karşı daha kapalı bir 

yaklaşım sergilerler. Erken yaşlarda dil öğrenimi utangaçlığın ortadan kaldırılması, diyalog gücündeki 

zayıflığın giderilmesi gibi önemli problemleri ortadan kaldırmakta faydalı olmaktadır (Baran ve 

Halıcı, 2006:46; Küçük, 2006:45; Temel ve Şimşek, 2006:16). 

Yazgan (2006)’e göre, erken yaşta dil öğreniminin önemi, nörolojik bulgulara dayanarak 

ortaya konabilir (Akt. Akgönül, 2007:22). Bikçentayev (2005)’e göre ise doğumdan itibaren beş 

yaşına kadar çocuğun beynindeki nörofizyolojik mekanizma çok etkindir ve bu mekanizmanın 

yardımıyla dil otomatik olarak beyne kaydedilmektedir. Çocuk duyduklarını bir kasete kaydedercesine 

beynine kaydetmektedir Bu dönemden sonra bu mekanizma özelliğini kaybetmekte ve kayıt özelliği 

azalmaktadır. Çocuklar, diğer dili öğrenmede onlara yardımcı olacak iyi kurulmuş özellikleri, 

becerileri, içgüdüleri kendileriyle beraber getirmektedirler. Sınırlı miktardaki dili, yaratıcı kullanma 

becerileri vardır. Doğrudan değil, dolaylı yoldan daha sık öğrenirler. Yaptıkları şeylerde eğlence 

bularak ve yaratarak büyük zevk alırlar. Hazır bir hayal güçleri vardır. Her şeyden önemlisi 

konuşmaktan büyük zevk alırlar  (Akt. Küçük, 2006:8). 

Çocuğun psikolojik ve beyinsel gelişimiyle bir veya daha fazla dilin öğrenilmesi arasında da 

birtakım ilişkiler vardır. Bireyin sessel ve sözdizimsel gelişimi ilk beş yıl süresince en üst düzeydedir. 
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Çünkü birey bir yaşla dört yaş arasında kendi dilinin sessel yapılarını aşama aşama edinir. Bu yaştan 

başlayarak anadilin dışındaki bütün dillerin sesbirimlerini doğru biçimde üretme ve ince bir biçimde 

sesleri ayırt etmeye yönelik ses organlarının uyum sağlayabilme yatkınlığının azaldığını saptanmıştır 

(Kara, 2002:103; Kara, 2004:307). 

University College London (2004)’da yapılan bir araştırmada, birden fazla dil konuşan 105 

kişinin beyninin incelenmiştir. Erken yasta ikinci bir dil öğrenen kişilerin daha sonra öğrenenlere göre 

beyin dokusunda daha yoğun gri madde bulunduğu saptanmıştır. Gri madde beyinde bilginin işlendiği 

yerdir. Erken yaşta yabancı dil öğrenmeye başlamanın, çocukların genel olarak bilgiyi işleme ve dil 

yetisini ömürleri boyunca olumlu yönde etkileyeceği savunulmaktadır. Bu çocukların, yabancı dil 

derslerinde olduğu kadar diğer derslerde de yaşıtlarından önde olma olasılıkları artacaktır (Akt. 

Akgönül, 2007:43-44).  

Altı yaşından sonra bir dili aksansız olarak öğrenmek çok zor olmaktadır. Ana dilinde zengin 

bir sözcük dağarcığına sahip olarak okula başlayan çocuklar, yabancı dili daha kolay öğrenmekte ve 

buna bağlı olarak okuma yazma becerilerini kazanmada da daha başarılı olmaktadır. Yapılan 

araştırmalar ise yabancı dilin küçük yaşlarda ana dille beraber öğretilmesinin en faydalı yol olduğunu 

göstermektedir. Aytemiz (2000)’e göre çocukların nesneleri ve olayları, ilk adlandırmaları, tanımaları 

ve algılamaları anadilinde oluşmaktadır. Clark (2002)’e göre ise çocukların anadilini bilmesi, onların 

algılama, muhakeme etme,  problem çözme gibi zihinsel süreçlerinin şekillenmesinde önemli roller 

üstlenmektedir (Akt.Temel ve Yazıcı, 2000:495). Çocukların duygu, düşünce, ilgi ve ihtiyaçlarını 

ifade etmelerine uygun fırsatlar yaratılarak teşvik edilmesi onların her iki dilde de dil ve bilişsel 

gelişimlerini olumlu yönde etkilemektedir (Eppe, 2006:8; Güngör ve Öğretir, 2006:140). 

İkinci dille erken yaşta tanışma farklı düşünme stratejilerini geliştirmekte, yalnızca dille 

bağlantılı edinimlerde değil matematik gibi alanlarda da düşünmeye katkıda bulunmaktadır. Ayrıca, 

erken yaşta ikinci dil edinen çocuklar, kendilerini ifade etmek için farklı bir yolla tanışmış 

olacaklarından, bir konuya bakmak için birden çok yol olabileceğini kavrayıp daha derin bir bakış 

açısı geliştirebileceklerdir (Akgönül, 2007:44). 

Bu bağlamda erken yaşta yabancı dil bilmenin önemi açıktır. Dil eğitimine erken çocukluk 

döneminde başlanması, çocuğun hem ana dilini hem de bulunduğu ülkenin dilini öğrenmesinde önemli 

rol oynayacak, eğitim-öğretim aşamalarında başarılı olmayı sağlayacaktır.  Ana dilini iyi bilen, 

çevresini ve dünyayı ana diliyle doğru algılayan birinin yabancı dil öğrenmesi, bildiği konulara değişik 

açılardan bakabilmesine, ana dilinin işleyişini daha bilinçli bir şekilde öğrenmesine, onu daha etkin ve 

yaratıcı bir biçimde kullanmasına yol açar (Güngör ve Öğretir, 2006:140; Temel ve Şimşek, 2006:16). 

2.2. Çocuklarda İkinci Dil Kazanımını Etkileyen Faktörler 

Okul öncesi dönemde çocuğun gelişimi etkileyen faktörlerin yanı sıra çocuğun ikinci dil 

kazanımını da etkileyen belli başlı faktörler bulunmaktadır. Bu faktörler; 
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Yaş:  İkinci dil eğitiminde bireyin yaşı önemli bir faktör olarak değerlendirilmektedir. Beynin 

daha esnek olduğu ve dil öğrenmenin doğal ve kolay bir şekilde gerçekleşebileceği bir kritik dönemin 

olduğu ileri sürülmektedir. Bu dönem ergenlik çağının sonunda sona erdiğinden, gençler ve yetişkinler 

doğal öğrenme kapasitelerinden yararlanamamaktadırlar. Öğrenme onlar için zor bir süreç halini 

almaktadır. Normal gelişim koşullarında beş yaşındaki bir çocuk ana diline ilişkin temel dil 

becerilerini edinmektedir (Baran ve Halıcı, 2006:47; Küçük, 2006:9). Lupan’a (2005) göre çocuklar üç 

beş yaşları arasında oldukça meraklı olduklarından özellikle bu dönemde çocuğu seveceği bir dille 

tanıştırmak gerekmektedir (Akt. Baran ve Halıcı, 2006:47). 

Zeka: Bireyin öğrenme hızı ve düzeyi ile zeka seviyesi arasında doğrusal bir ilişki vardır. Sınıf 

ortamında ikinci bir dil öğrenmek iki grup zihinsel yetiyi gerektirmektedir. Bunlardan biri genel olarak 

“zeka” denilen akademik ya da muhakeme etme yetisidir. Bu yeti; başka derslerde de ikinci dil 

öğrenmede olduğu kadar önemlidir. Diğeri de “dil yetisi” denilen ve bilişsel sistemin öteki yönleriyle 

de uyumlu dil öğrenmeye özgü bir yetidir. Çocuklar bilişsel gelişimleri sırasında kavramları 

öğrenmektedir. Bu kavramların şemaları zihinlerinde oluşmaktadır. Çocukların duygu, düşünce, ilgi ve 

ihtiyaçlarını ifade etmelerine uygun fırsatlar yaratılarak   teşvik edilmesi onların her iki dilde de dil ve 

bilişsel gelişimlerini olumlu yönde etkilemektedir (Temel ve Yazıcı, 2000:496; Baran ve Halıcı, 

2006:47). 

Tutum ve motivasyon: İkinci dil öğrenme ile ilgili olarak tutum; ikinci dil öğrenenin dili 

konuşanlara ve onların kültürlerine karşı sahip olduğu inançlar bütününü kapsamaktadır. Motivasyon 

ise ikinci dil öğrenenin o dili öğrenmek için sahip olduğu nedenleri ve istekleri olarak 

tanımlamaktadır.  

Tutum ve motivasyon ile ikinci dil öğrenmedeki başarı ilişkisini inceleyen çok sayıdaki 

araştırmalardan çıkan sonuçlara göre; pozitif tutum ile ikinci dilde ulaşılacak olan yeterlilik arasında 

sıkı bir ilişki vardır. Çocuğun ev yaşantısı, fiziki yorgunluk, kişisel yaşantılarda gelişen olaylar, sağlık, 

daha önceki eğitim yaşantısı, kişilik ve çocuğun gelişim süreci öğrencilerin motivasyonuna doğrudan 

etki eden faktörlerdir (Baran ve Halıcı, 2006:47). 

Korku ve kendine güven: Korku; kendimize güven duymadığımız anlarda, anlama ve 

anlatmada zorluk çektiğimizde, konuşma esnasında yanlış kelime seçme yanlış anlaşılma 

endişesinden, mesajın yanlış gitmesi ihtimali gibi durumlarda ortaya çıkmaktadır. 

Okulda ve sınıfta kendine güveni olan, öğretmekte olduğu yabancı dile hakim olan ve bunu 

metotlarına ve amacına uygun olarak, başarıya götürecek şekilde çocuğa taşıyabilen öğretmen, 

çocuklardaki güveni ve saygıyı başarı ile geliştirecektir. Okuldaki formal ve informal davranışlarda 

öğretmen ve çocuk ilişkisi olumlu ve kalıcı olmasını sağlamakta, kuruma ait oluşta etkin rol 

oynamaktadır (Baran ve Halıcı, 2006:47). 
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3. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Erken yaşta çocuklar üst düzeyde öğrenme yetisine sahip oldukları için ikinci dil öğretimi okul 

öncesi düzeyde başlatılabilir. Bunun en önemli koşulu, çocuğun öncelikle kendi ana dilinde belirli 

düzeyde yetkinlik kazandıktan sonra ikinci dil öğretimine geçilmesidir. Çocuğun yabancı bir dili 

öğrenirken kendi dilinden ayırt edebildiği, yabancı dil öğrenen çocuklarda başlarda yaşanan iki dilin 

birbirine karışmasının gün geçtikçe azaldığı, gerekli koşullar sağlanırsa çocukların birden fazla dilde 

yetkin olabileceği gerçeği göz önünde bulundurulmalıdır. Çocuğun yabancı dil öğrenmesinin 

anadilindeki yetkinliğini engelleyeceğinden korkulmamalıdır. 

Bu sonuç doğrultusunda aşağıdaki önerler sunulmuştur;  

• Çocuğun gelişimi için çok önemli olan okul öncesi kurumlarının sayısı hızla artırılmalı, 

ağırlıklı olarak özel okul öncesi eğitim kurumlarında yürütülen yabancı dil öğretimi devlet 

okullarında da yaygınlaştırılabilir, farklı toplumsal ve ekonomik gruplardan öğrencilere fırsat 

eşitliği sağlanabilir. 

• Okul öncesi çocukların yaşına, gelişim özelliklerine ve ihtiyaçlarına uygun yabancı dil 

öğretim programı planlanabilir. 

• Çocukların yabancı bir dili öğrenmeleri daha kolaydır. Yabancı dil öğrenimine okul öncesi 

dönemde başlanılmalıdır. Bütün kademelerde olduğu gibi okul öncesi dönemde de yabancı dil 

öğretimi çocuk merkezli olmalıdır. Buna göre etkinlikler planlanarak eğitim programlarının 

içine entegre edilebilir. Parmak oyunları, şiirler, tekerlemeler, oyunlar, drama ve şarkılar ile 

ana dili etkinlikleri yapılıyorsa yabancı dil eğitimi de yapılabilir. Özellikle de yabancı dilde 

okuma ve yazma becerilerinin geliştirilmesi hedeflenebilir. 

• Milli Eğitim Bakanlığı gerekli düzenlemelere giderek yabancı dil öğretimi okul öncesinden 

itibaren müfredata eklenebilir ve böylelikle anasınıfından orta öğretimin sonuna kadar düzenli 

ve kesintisiz eğitim sağlanabilir. 

• Öğretmenler öğretim yöntemlerinde oyun, müzik, drama, resim etkinlikleri vb. teknikler 

geliştirerek okul öncesi dönem çocuğuna uygun yabancı dil eğitim içeriği oluşturabilir. 

• Ailenin de bu programa katılımları sağlanarak programın etkililiği artırılabilir. 
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ÖZET 

Okul öncesi dönem bireyin temel bilgi, tutum ve becerileri edindiği en kritik yılları 

içermektedir. Bu dönemde eğitim programlarında bireye belli davranışları kazandırmak ve 

gelişimlerini desteklemek için sistemli ve planlı uygulamalar sunmak gerekmektedir. Okul öncesi 

eğitim programı çocuklara doğrudan öğrenme deneyimleri kazandıran etkinliklerden oluşmaktadır. Bu 

etkinliklerden birisi de bilim etkinlikleridir. Eğitim programında yer alan bilim etkinlikleri çocukların 

keşfetme, araştırma, neden-sonuç ilişkisi kurma, gözlem yapma, problem çözme gibi pek çok beceriyi 

kazanması açısından son derece önemlidir. Bu nedenle bilim etkinlikleri sırasında farklı yöntem ve 

tekniklerin kullanılması; çeşitli materyallerle eğitim ortamının zenginleştirilmesi çocuklarda beklenen 

amaçlara ulaşılmasında etkin rol oynamaktadır. Bu noktadan hareketle bu çalışmada okul öncesinde 

bilim eğitiminin önemi, bilimin temel özellikleri, bilimsel süreç ve kavramlar, öğretmenin rolü 

hakkında bilgi verilmiştir.   

Anahtar Kelimeler: Okul Öncesi Eğitim Programı, Bilim Etkinlikleri 

 

ABSTRACT 

Early childhood period contains the most critical years in which an individual obtain 

rudimentary knowledge, attitudes and skills. In this period, it is required to present systematical and 

planned applications so as to make the individual gain certain behavior and to support their 

development. Early childhood education program consists of activities which help to gain learning 

abilities in a direct way.  Some of these are science activities. Science activities in education program 

are quite important for children’s discovering, exploring, establishing cause-effect relation, observing 

and problem solving. Therefore, applying different approaches and techniques and improving 
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education environment with different materials during educational activities play a significant role in 

reaching aimed targets in children. In this manner, the importance of science education in early years, 

the basic features of science, scientific process and concepts, the role of teacher  has been included in 

this research. 

Keywords: Early Childhood Education Program, Science Activities 

 

1. GİRİŞ 

Okul öncesi eğitim programları çocukların yaş, gelişim düzeyi, ilgi ve ihtiyaçları, bireysel 

farklılıkları ve çevresel etmenler dikkate alınarak hazırlanmaktadır. Çocukların bütün gelişim 

alanlarını destekleyen okul öncesi eğitim programı, okul öncesi eğitim kurumlarında verilen eğitimin 

kalitesini belirleyen en önemli etmenlerden biridir. Çocuk merkezli bir okul öncesi eğitim programı, 

çocukların etkin bir şekilde katıldıkları, kendi merak ve ilgilerinden yola çıkarak bilgiyi 

yapılandırmalarına fırsat veren etkinliklerin bütününden oluşmaktadır.  

Çocukların gelişim alanlarına, ilgilerine ve dikkat sürelerine göre çeşitlilik gösteren 

etkinlikler serbest zaman etkinlikleri, Türkçe dil etkinlikleri, oyun etkinlikleri, müzik etkinlikleri, 

drama etkinlikleri, okuma-yazmaya hazırlık etkinlikleri, bilim etkinlikleri olarak sıralanabilir. Tüm bu 

etkinlikler planlanırken öncelikle çocukların gerçek öğrenme yaşantılarından yola çıkılması, zengin 

materyallerle donatılmış bir öğrenme ortamının hazırlanması ve çocukların doğal meraklarının 

desteklenmesi son derece önemlidir. Zira okul öncesi eğitim programında yer alan bilim etkinlikleri 

çocukların merak ve ilgileri üzerine kurulmuş, gerçek öğrenme yaşantılarından yola çıkarak soyut 

bilgileri somutlaştıran eğitim etkinliğidir (Bowman, 1998; Brewer, 2001; Crowley ve Ganco, 2001; 

Eliason ve Jeking, 2003).  

1.1. Bilimin Temel Özellikleri 

Bilimin üç temel özelliği, çocukların düşünme becerilerinin ve el-göz koordinasyonlarının 

gelişimi ile doğal deneyimlerinden oluşan bilginin gelişimi için oldukça önemlidir.  Bu özellikleri 

Martin ve diğ. (2005) aşağıdaki gibi açıklamaktadır: 

— Bilimsel Tutum: Bilimde davranışlar üç temel faktörden dolayı önemlidir. İlk olarak, 

olumlu davranışla, çocuk bilime ait nesneleri, konuları, aktiviteleri ve canlıları anlayabilmektedir. 

İkinci olarak, çağdaş psikologlar davranışların öğrenildiğini ve çocukların deneyimleri yoluyla 

organize edildiğini öne sürmektedirler. Dolayısıyla, çocuğun davranışı, deneyimleri aracılığıyla 

değişebilmektedir. Öğretmenler ve ailelerin çocukların davranışları üzerinde büyük etkisi vardır. 

Üçüncü olarak ise, çocuklar yeni deneyimleri kazanmaya başladıklarında, davranışlar yönlendirici 
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faktör olarak rol oynar. Sonuç olarak, kararlar ve değerlendirmeler çocukların öncelikler oluşturmasına 

ve farklı yolları tercih etmelerine yol açabilmektedir. 

— Duygusal Tutum: Çocukların tutumu, genellikle mantıklı olmaktan ziyade daha 

duygusaldır. Merak ise, bunun doğal başlangıcıdır. Bunlar, başarı ve bilimsel süreç için gerekli olan 

özel bilimsel davranışların oluşumundaki önemli temel davranışlardır. 

— Bilişsel Tutum: Zekâ ya da rasyonel düşünceye dayalı davranışlar, bilimin ilerlemesiyle 

ve önemli bilimsel fikirlerin keşfi ve yapılanmasıyla eş zamanlı olarak gelişmektedir. Öğretmenin 

rehberliği, manipüle edilebilen öğrenim materyalleri ve etkili öğretim metotları bilişsel davranışların 

oluşumuna katkıda bulunmaktadır. 

1. 2. Okul Öncesi Çocukları İçin Temel Bilimsel Süreçler ve Kavramlar 

Bilim etkinlikleri, çocukların bilimsel süreç becerilerini geliştirmektedir. Bilimsel süreç; 

hipotezlerin oluşturulduğu, verilerin toplandığı, hipotezlerin doğruluğunun ortaya konduğu, 

genellemelerin yapıldığı ve kendini tekrarlayan bir döngüdür. Bilimsel süreçteki temel becerilerin 

kullanımı; gözlem yapmayı, sınıflandırma ve karşılaştırmayı, ölçme yapmayı, iletişimi, nesne ya da 

olaylar arasında ilişki kurmayı, sonuç çıkarmayı ve uygulama yapmayı içermektedir (Brewer, 2001). 

Öğretmenin bilim etkinliklerinin planlanması ve uygulanmasında bu bilimsel süreçleri göz önünde 

bulundurması gerekmektedir. 

Gözlem yapma; duyu organlarıyla veya duyu organlarının hassasiyetini arttıran araç ve 

gereçlerle objelerin veya olayların incelenmesidir. Bilimde daha iyi tahminde bulunabilme, gözlem ile 

elde edilen bilgiye dayanmaktadır (Aktaş, 2002; Tan ve Temiz, 2003). Mantıksal-matematiksel bir 

beceri olan sınıflandırma; nesneleri, insanları ya da olayları özelliklerine göre gruplara ayırma olarak 

tanımlanmaktadır. Çocukların objeleri ya da bilgiyi sınıflandırabilmesi için obje ya da bilgilerle ilişkili 

özellikleri karşılaştırabilmesi gerekmektedir (Alisinanoğlu ve diğ., 2007). İletişim becerilerinin 

geliştirilmesi; çocukların kelimeleri tanımasını, nesneleri ve anladıkları olayları resimlerle, grafiklerle 

betimlemesini sağlamaktadır (Martin ve diğ., 2005). Ölçme becerileri zengin uyarıcı deneyimler 

aracılığıyla gelişmektedir. Ölçme, standart birtakım ölçü birimlerinin kullanılmasının yanında; 

çocukların kendi parmakları, yumrukları, bacakları ve kolları gibi standart olmayan ölçü birimlerinin 

de kullanılmasıyla gerçekleştirilebilmektedir. Çocuklar nesneler arasında karşılaştırmalar 

yapmaktadırlar. Böylece nesneler ya da olayların hacim, uzunluk, sayı gibi özelliklerine göre 

düzenleme yapabilmektedirler (Victor ve Kellough, 2004). Karşılaştırma becerisi sınıfta gerçek 

deneyim ve etkinliklerle geliştirilebilmektedir. Bilimsel araştırma sürekli bir tahminde bulunma 

işlemidir. Tahmin etme mevcut durumdaki nesneler ve ileriye dönük kararlar için yapılabilmektedir. 

Gözlem ve deneyler sonunda çocuklar çevrelerindeki olaylar hakkında sonuçlar çıkarmaya 

başlamaktadırlar (Conezio ve diğ., 2002).  
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Bu nedenle öğretmenlerin çocukların bu süreçlere aktif olarak katılımlarını sağlamaları 

büyük önem taşımaktadır. Çünkü bilim ekinlikleri sırasında çocuklar ancak bu bilimsel süreç 

becerilerini geliştirerek; problem çözme, soru sorma, araştırma, inceleme, keşfetme, yaratıcı düşünme, 

doğa ile ilgili temel kavramları kazanma, doğaya ve bilime karşı olumlu tutum geliştirme yönünden 

desteklenebilirler. 

Bilim etkinliklerinin kapsamını deneyler, mutfak etkinlikleri, koleksiyon ve albümler, 

inceleme gezileri, hayvan besleme, bitki yetiştirme, farklı alanları temsil eden uzman kişileri davet 

etme oluşturmaktadır. Bu çalışma alanları gerçekleştirilirken kavram haritaları, analojiler, işbirliği ile 

problem çözme, çizim yapma, beyin fırtınası, proje gibi yöntemlerin yanında, çok metotlu diğer 

etkinliklerle kaynaştırılmış yöntemler de kullanılmaktadır (Riviera, 1998; French, 2004; Victor ve 

Kellough, 2004).  

Bu etkinlikler sırasında; fiziksel bilimlere (katı, sıvı, gaz, enerji, ısı, hareket manyetizma, 

ses, ışık, manyetizma gibi), dünya ve uzay bilimlerine (jeoloji, meteoroloji, astronom, ekoloji gibi), 

yaşam bilimlerine (insan, bitki ve hayvanlar, organizmaların yaşamsal fonksiyonları, hava, su, toprak 

gibi yaşamsal kaynaklar gibi) ve ekolojiye (canlıların çevreleri ve birbirleri ile olan ilişkileri) ilişkin 

örneklere yer verilmelidir. Ayrıca  bilim alanlarına ilişkin gerçekleştirilen etkinliklere, eğitim programı 

içerisinde dengeli bir şekilde yer verilmesi son derece önemlidir (Rivera, 1998, Jackman, 2005; Martin 

ve diğ., 2005).  

1. 3. Bilim Etkinliklerinde Öğretmenin Rolü 

Çocukların çevrelerini anlama yollarını geliştirebilmelerine yardımcı olabilmek için okul 

öncesinde bilim etkinliklerinde öğretmenin rolü oldukça önem taşımaktadır. Öğretmenin çocukların 

deneyim kazanmaları için onlara uygun fiziksel ve sosyal çevreyi hazırlamaları gereklidir (Lind, 

1998). Bu çevre çocukların ilgi ve gelişimlerini destekleyici, keşif ve deneyim fırsatı veren pek çok 

materyal ile zenginleştirilmelidir. Bu materyaller kitap, dergi, ansiklopedi, afiş, poster ve filmler, 

büyüteç, dürbün, el feneri, mıknatıs, pusula, grafikler, ölçme araçları, mikroskop, mutfak eşyaları, su 

ve kum masası, hayvan barınakları, yemleri, bitkiler ve bitki bakım malzemeleri vb. olarak 

çeşitlendirilebilir (Bowman, 1998; Riviera, 1998; French, 2004; Rillero, 2005).     

Öğretmen bilim etkinlikleri sırasında çocukların keşif ve gözlem becerilerini geliştirici 

etkinliklere yer vermelidir. Örnek olarak; ağacın kabuklarına veya çimenlere dokunma, kuşları 

yuvalarını yaparken veya yaprakları uçarken görme, rüzgârın sesini veya yakındaki bir arabanın korna 

sesini duyma, yeni kesilen çimenlerin ve çiçeklerin kokusunu koklama, okul bahçesinde yetişen 

sebzeleri tatma, maddelerin özelliklerini araştırma, deniz kabuklarını, taşları, derileri ve yolda 

yürürken karşılaşılan nesneleri incelemek için büyüteç kullanma, su ile dolu bir kapta hangi nesnelerin 

batıp hangilerinin yüzeceğini tahmin etme, doğal dünyanın özelliklerine karşı duyarlılık geliştirmenin 
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(bulutlar, kaya parçalanmaları) yanı sıra, yaşayan nesneleri ayırt etme (bitkiler ve hayvanlar) vb. 

(Gardner, 1997, Akt: Jackman, 2005). 

Ayrıca öğretmenin bilim etkinlikleri sırasında çocuklara açık uçlu sorular sorması, 

çocuklarda merak uyandırması ve onları düşünmeye sevk etmesi açısından son derece önemlidir.  

Örnek olarak; Herkes çöpleri yere atsaydı, ne olurdu? Kirli suyu temiz suya dökseydik, ne olurdu? 

Neden geri dönüşüm yapıyoruz? Biz ağaçları dikmek yerine onları kesseydik, ne olurdu? Neden 

bitkilerin bizim için önemli olduğunu düşünüyorsunuz? Çevre korumasını desteklemek için evde neler 

yapabilirsiniz? 

Bilim Etkinliği Planlama İlkeleri 

Öğretmenin bilim etkinliği planlarken bazı temel ilkeleri dikkate alması büyük önem 

taşımaktadır. 

• Öğrenme için çeşitli etkinlikler hazırlama: çocuklara gerçek nesneleri deneyim ve 

manipüle edecekleri olanaklar sağlayan etkinlikler gereklidir. İlk ve orta düzeydeki çocuklar için 

fiziksel ve bilişsel katılım üzerinde durulması oldukça önemlidir. Tüm çocukların kazandıkları 

deneyimleri açıklamalarına ve bunları yazılı ve sözlü dille diğer çocuklarla paylaşmalarına fırsat 

tanınmalıdır. Tüm eğitim etkinlikleri, olabildiğince çok amacı bir araya getirecek şekilde 

genişletilmelidir. 

• Giriş kavramları ve özelleştirilmiş sözcükler: Genel olarak, çocukların katılımı daha fazla 

olmalıdır. Bu ise ancak anlatımdan ziyade daha çok soru sorarak gerçekleşebilir. Sorular, 

çocukların zihinlerini geliştirmeyi teşvik edici araçlardır.  

• Çocuklarla etkileşim halinde olmak ve onların birbirleriyle etkileşim halinde olmasını 

sağlamak: Sorular etkileşimi uyarır ve etkileşim de düşünceyi teşvik eder. Bilim etkinlikleri 

sırasında, çocuklara yaptıkları ya da dikkat ettikleri durumlar sorulmalıdır. Onları birbirlerine ne 

yaptıkları hakkında soru sormaları ve “niçin” sorularını sormaları desteklenmelidir. 

• Çocukların kavramları keşfetmelerini desteklemek için öğrenme deneyimlerine 

odaklanmak: Kavramlara ve öğrenmenin ardındaki temel fikirlere odaklanma, çocukların daha 

kolay bağlantı kurmasına yardımcı olarak, bağlantılı olmayan gerçeklerin öğrenilmesi engelinin 

kaldırılmasına yardımcı olur (Martin ve diğ., 2005). 

• Bilimi çocuğun bir gününün parçası yapan deneyimler kazanmasını sağlayarak, doğal 

merakının devam etmesini sağlamak gerekmektedir. 

• Çocukların kendi başlarına deneyemeyecekleri veya gözlemleyemeyecekleri bir bilimsel 

etkinliği söylemekten kaçınılmalıdır.  
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• Bir bilim ortamı oluştururken, gerçek dünyadaki bireysel bir ilgi alanı seçiniz. Çocuklarla 

birlikte keşfetmek ve öğrenmek için, erken eğitim sınıfı kurulmalıdır.  

• Çocukların uygun materyallerle yapılan deneylerdeki harcanan zamanı kontrol etmelerine 

izin verilmelidir. Çocukların; fikirlerini denemek, keşfetmek ve birbirlerinden öğrenmeleri için 

zamana ihtiyaçları vardır.  

• Bazı materyallerin düzenlemeleri, özel ihtiyaçları olan çocuklara yardım etmek için 

gerekli olabilir. Örneğin, görme bozukluğu olan bir çocuğa dokunsal ipuçları vermek gibi, duyma 

bozukluğu olan bir çocuğa gitarın tellerini hissettirmek gibi. 

• Eğitim programında yer alan etkinlikler bütünleştirilmelidir (Jackman, 2005). 

2. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bireyin öğrenme ve beceri kazanması açısından kritik öneme sahip olan okul öncesi 

dönemde bilimsel süreçlerin kazanılması, ileriki yıllarda eleştirel düşünebilen, üretken, doğaya ve 

canlıların yaşam haklarına duyarlı, saygılı ve bilinçli insanların yetiştirilmesi açısından önem 

taşımaktadır. Bu doğrultuda, okul öncesi eğitimde belirlenen amaç ve kazanımlara, ancak çocukları 

etkin kılan; başka bir ifadeyle onlara "öğrenmeyi öğreten" etkili bir bilim eğitim programı ve bu 

konuda bilinçli öğretmenler ile başarılı bir şekilde ulaşılabilir. Bu nedenle öğretmenlerin iyi bir bilim 

eğitimi programı hazırlayıp uygulamaları için bilim eğitiminin önemi, bilim alanları, temel bilimsel 

süreçlerin ve kavramların gelişimi, bilim eğitimine ilişkin yöntem ve teknikler konularında bilgi sahibi 

olmaları ve farkındalık geliştirmeleri büyük önem taşımaktadır.  

Bu sonuç doğrultusunda okul öncesi eğitim ile ilgili tüm uygulayıcılara yönelik bazı öneriler 

verilebilir: 

- Okul öncesi öğretmenlerinin bilim eğitimi, çocuklarda bilimsel düşünmenin geliştirilmesi 

gibi konularda bilgi ve becerilerini geliştirmelerine yardımcı olacak kurslar, seminerler, kongre-

konferans ve atölye çalışmaları düzenlenerek öğretmenlerin katılımı desteklenebilir. 

- Okul öncesi sınıflarında bilim etkinliklerinin etkili bir şekilde sürdürülebilmesi için uygun 

fiziksel ortam, gerekli materyaller ve gezi çalışmalarına yönelik maddi destek arttırılabilir. 

- Okul öncesi öğretmenlerin bilim etkinlikleriyle ilgili uygulamaları tanıması ve gerekli 

desteği sağlaması açısından yöneticilerin bu alandaki bilgi ve becerilerinin arttırılmasına yönelik 

hizmet içi eğitim, kurslar ve seminerler düzenlenerek katılımları desteklenebilir. 

- Okul öncesi eğitimin devamlılığının sağlanması açısından bilim etkinliklerine aile katılımı 

çalışmaları sırasında özellikle yer verilerek ailelerin bilim eğitimiyle ilgili farkındalıkları arttırılabilir; 

ailelerin okul ve ev ortamında çocuklarının bilimsel düşünme becerilerini destekleyici çalışmalar 

yapmaları sağlanabilir.  
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- Okul öncesi öğretmeni yetiştiren üniversitelerin ilgili programlarının farklı yaş, gelişim 

düzeyi ve sosyo-ekonomik düzeydeki çocuklara yönelik, farklı yöntem ve teknikleri kullanmalarına 

ilişkin uygulama fırsatları arttırılabilir. 
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ÖZET 

Eğitimin önemli bir öğesi şüphesiz, eğitim programlarının uygulayıcısı ve değerlendiricisi 

olan öğretmenlerdir. Bu nedenle öğretmenlerin nitelikleri, programların gerçekleşmesinde ve eğitimde 

amaçlanan kazanımlara ulaşılmasında anahtar bir role sahiptir.  Öğretmenlerin nitelikleri sayılırken, 

alan bilgisi, meslek bilgisi, genel kültür gibi özelliklerin yanı sıra onların mesleğe yönelik tutumları, 

kendilerine ilişkin yeterlik algıları ve mesleki benlik saygıları da önemli duyuşsal değişkenlerdir. Bu 

çalışma, okul öncesi öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları, mesleki benlik 

saygıları ve mesleki yeterlik inançlarının çeşitli değişkenler açısından değerlendirilmesi amacıyla 

yapılmıştır. Araştırmanın katılımcıları Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Okul Öncesi 

Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda birinci ve ikinci öğretim programlarında öğrenim görmekte olan 

toplam 95 dördüncü sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. 

Öğrencilere, öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarını değerlendirmek için Çetin (2006) 

tarafından geliştirilen “Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği”, mesleki benlik saygılarını 

değerlendirmek üzere Arıcak (1999) tarafından geliştirilen “Arıcak Mesleki Benlik Saygısı Ölçeği",   

Kan (2007)  tarafından geliştirilen Öğretmen Adaylarının Eğitme-Öğretme Özyetkinliği ölçeği 

mailto:gunseli.girgin@deu.edu.tr
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uygulanmıştır.  Ayrıca öğretmen adaylarının 4 yıllık eğitimleri süresince almış oldukları derslere, bu 

derslerden yararlanma düzeylerine ilişkin görüşleri de araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı 

yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak belirlenmiştir. Öğrencilere ilişkin demografik bilgiler 

Kişisel Bilgi Formu ile elde edilmiştir. Sonuçlar SPSS istatistik programı ile değerlendirilmiştir 

Verilerin analizinde Çift Yönlü Varyans Analizi (Anova) kullanılmıştır.. Araştırmanın sonuçları halen 

değerlendirme aşamasında olduğu için bulgulara yer verilememiştir.  

Anahtar Kelimeler: Okul Öncesi Öğretmen Adayı, Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum, 

Mesleki Benlik Saygısı, Özyetkinlik İnancı   

ABSTRACT 

Teachers as a practitioner and evaluater of programs in education process are of great 

importance. Therefore, teachers’ qualifications have a key role in order to realize programmes and to 

achieve the aims of education. Teachers’ qualifications are subject matter, pedagogical knowledge and 

general culture. Besides those qualifications, teachers’ attitudes, self perceptions and self efficacy 

beliefs about profession are other important variables. 

The purpose of this study is to determine the views of prospective teachers about professional 

self-efficacy, attitudes towards teaching profession and  professional self-respect. This research is 

conducted with 120 senior students in department of Early Childhood Education in Buca Faculty of 

Education of Dokuz Eylül University by researchers. The assessment instruments used for the research 

were five point likert type scale “Professional Self-Efficacy Scale”  developed by Kan (2007), The 

Scale of Arıcak  Professional Self-Respect” (Arıcak, 1999), and Teaching Attitude Scale (Çetin, 

2006).  Some demographic variables about students were gained by using Personal Information Form. 

In addition, semi structured interview form was used by researchers in order to determine students’ 

views about courses that they took during 4 years education process.  

Results were evaluated using the SPSS program. In the analyses of the data, Variance Analysis test 

(ANOVA),  t-test,  and mean scores were used. The findings of the research are currently under evaluation 

for the findings could not be included. 

Keyword: Preschool Teacher Candidate, Attitude towards Professional, Professional Self-

Respect,  Self-Efficacy Belief  

1. GİRİŞ 

Öğretmenlik mesleğine ilişkin araştırmalar, son yıllarda eğitim araştırmalarının önemli bir alanı 

haline gelmiştir. Eğitim sisteminin temel ve göz ardı edilemez öğesi olan öğretmenlik, toplumu tüm 

yönleriyle etkileme gücüne sahip mesleklerin başında gelmektedir. Üstlenilen sorumluluk, toplumsal 

beklentiler ve kazanılması gereken özellikler dikkate alındığında, öğretmenliğin herkes tarafından 
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yapılamayacak bir meslek olduğu kolayca anlaşılmaktadır.  Günümüzde öğretmenlik mesleği, eğitim 

sektörüyle ilgili olan sosyal, kültürel, ekonomik, bilimsel ve teknolojik boyutlara sahip, alanda özel 

uzmanlık bilgi ve becerisini temel alan akademik çalışma ve mesleki formasyon gerektiren, 

profesyonel statüde uğraşı alanıdır. (Hacıoğlu ve Alkan, 1977, Akt: Erden 1998). Öğretmenlerin 

mesleklerine karşı olan tutumları öğretmenlik mesleğini yerine getirmede büyük önem taşınmaktadır. 

Sabır, özveri ve sürekli çalışma gerektiren öğretmenlik mesleğinde başarılı olabilmek için bu mesleği 

severek ve isteyerek yapmak çok önemlidir (Aşkar ve Erden, 1987). Bilindiği gibi öğretmenlik bilgi, 

beceri gibi bilişsel alan yeterlilikleri gerektirmesinin yanı sıra tutum ve davranış gibi duyuşsal alan 

yeterlikleri gerektiren bir meslektir. Öğretmen adaylarının meslekle ilgili değer ve tutum kazanmaları 

en az bilgi kadar gereklidir. Çünkü araştırmalar bize öğrencinin, öğretmenin tutum ve davranışları ile 

etkilendiğini göstermektedir. Bu meslekte başarılı olabilmek için bu mesleği şartsız kabullenip 

sevgiyle ve istekle yapmak büyük önem taşımaktadır. Özellikle öğretmenlerin, öğrencilere ve okul 

çalışmalarına yönelik tutumları öğrencilerin öğrenmesine ve kişiliğine geniş ölçüde etki etmektedir 

(Küçükahmet, 1976).  

Genellikle tutumlar bilişsel (inançlar), duyuşsal (duygular) ve davranışsal (mevcut aksiyonlar) 

öğelerden meydana gelir. Bu açıdan değerlendirildiğinde öğretmenin, öğretmenlik mesleğine yönelik 

tutumu onun mesleğindeki davranışlarının en güçlü belirleyicilerinden birisini yani “öğretmenlik 

meslek anlayışını” yansıtacaktır. Öyleyse öğretmenlerin gerek öğrencilik yıllarındaki öğrenme 

yaşantıları, gerekse meslek yaşamları boyunca edindikleri deneyimlerle, kendi meslek anlayışlarını 

oluşturdukları söylenebilir (Can, 1987).  

Psikoloji ve eğitimle ilgili literatürde öz yeterlik kavramı üzerinde önemle durulmaktadır ve 

özyetkinlik kavramı eğitimle ilgili araştırmalarda geniş bir biçimde yer almaya başlamıştır (Kan, 

2007). Öğretmen özyetkinliği, aralarında motivasyonu düşük ve problemli öğrenciler olsa bile 

öğretmenlerin, istendik öğrenme ürünlerini ortaya çıkarmaya dönük olarak kendilerinin ne derece 

yeterli olduğuna ilişkin inancı ya da algısıdır (Tschannen-Moran ve Woolfok-Hoy, 2001). Özyetkinlik 

algısı bireyin bir işi gerçekleştirmedeki gerçek yeterlik düzeyini yansıtmaktan daha çok, bireyin kendi 

yeterliklerine ilişkin yargılarını yansıtır (Woolfolk-Hoy ve Burke-Spero, 2005). Yapılan çalışmalar 

sonucunda, yüksek özyetkinlik algısının hem birçok olumlu öğretmen davranışı hem de öğrenci 

ürünleri ile ilişkili olduğu ortaya konulduğu için gerek öğretmen yetiştirme sürecinde gerekse hizmet 

içi süreçte öğretmenlerin öz yeterlik inançlarının belirlenmesi önemli görülmektedir (Bandura 1997; 

Henson, Kogan ve Vacha-Haase, 2001’den aktaran Kan, 2007).  

Öğretmenin mesleğinde başarılı ve verimli olmasında mesleğe karşı tutum kadar önemli olan 

bir diğer etken ise mesleki benlik saygısıdır. Mesleki benlik saygısı kısaca, bireyin tercih ettiği 

mesleğe karşı geliştirdiği değerlilik yargısı olarak ifade edilebilir (Arıcak, 1999). Mesleki benlik 

saygısı, bireyin kendi mesleğini ne kadar önemli ve değerli gördüğünü ortaya koyar. Mesleki benlik 

saygısı, mesleki uyum ve doyumun bir ön koşulu durumundadır (Arıcak ve Dilmaç, 2003). Mesleki 
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benlik saygısı ise bireyin mesleki benlik kavramından duyduğu gururun ve saygının derecesi olarak 

yorumlanabilir. Mesleki benlik saygısı mesleki bir tercihe dönüştürülmüş olsun ya da olmasın, birey 

tarafından meslek ile ilgili olarak kabul edilen benlik yüklemelerine ilişkin bireyin oluşturduğu 

değerlilik yargısıdır. Bir diğer ifadeyle bireyin isteyerek ya da istemeyerek benliğine mal ettiği meslek 

ile ilgili yükleme ve tanımlamalardan duyduğu hoşnutluğun, gururun, onurun ve saygının derecesidir 

(Arıcak, 1999). 

Öğretmen yetiştirmede en önemli unsurlardan birisi nitelikli meslek elemanlarının nasıl 

yetiştirileceği konusudur. Bu noktada öğretmenlik mesleğine aday öğrencilerin nitelikleri, mesleğe 

uygunlukları ön plana çıkmaktadır (Adıgüzel, 1998). Bu bağlamda öğretmenlik mesleğini tercih eden 

öğrencilerin sosyo-kültürel, akademik, psikolojik özelliklerini değerlendirmeye yönelik pek çok 

araştırmanın gerçekleştirildiği görülmektedir. Okul öncesi eğitimde, öğretmenin sahip olduğu 

nitelikler daha da önem kazanmaktadır. Okul öncesi eğitim kurumlarında öğretmen, malzeme ve 

program kadar hatta daha fazla bir öneme sahiptir. Anne ve babasından ayrılıp okula gelen çocuğu ilk 

karşılayan ve çocukla gün boyu birlikte olan kişi öğretmendir (Oktay, 1999). Okul öncesi eğitim 

alanında görev yapan öğretmenler gün boyu, her an çocuklarla birlikte olan kişilerdir ve bu dönemdeki 

çocuklar kendileri ile iletişimde olan, kendi coşkularını paylaşan öğretmene güven duyarlar. Bu 

nedenle de okul öncesi öğretmenlerin çocuklarla iyi iletişim kurabilen bireyler olması büyük bir önem 

taşımaktadır (Poyraz ve Dere, 2001; Köksal Akyol ve Koçer Çiftçibaşı, 2005). 

Ülkemizde 1994 yılından itibaren eğitim fakülteleri yeniden yapılanma sürecine girmiş ve 

1996 yılından itibaren de ülkemizde ihtiyaç duyulan nitelikli öğretmen yetiştirme hedefine yönelik 

eğitim fakülteleri bünyesinde bölümler açılmış ve bu bölümlerde ihtiyaca yönelik eğitim 

programlarına yer verilmeye başlanmıştır. Amaç ülke ihtiyacının yeni eğitim programları ile daha 

etkin ve verimli bir biçimde karşılanmasıdır (Günçer, 2002). Bu nedenle öğretmen adaylarının, büyük 

özveri ve sürekli çalışma gerektiren öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının, mesleki benlik 

saygılarının ve özyetkinlik inançlarının belirlenmesinin, meslekte sağlayacakları başarı ve doyumu 

yordamaya ışık tutacağı ve öğretmenlik mesleğini geliştirme ve iyileştirme yönündeki çabalara katkı 

getireceği düşünülmektedir.  

Problem 

Okul öncesi öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları, mesleki benlik 

saygıları ve eğitme öğretme özyetkinliğine ilişkin inançları ve almış oldukları eğitime ilişkin görüşleri 

nasıldır? 

Alt problemler 

1. Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları, özyetkinlik inançları ve 

mesleki benlik saygıları arasında bir ilişki var mıdır? 

2. Öğretmen adaylarının mesleğe yönelik tutumları, mesleki benlik saygıları ve eğitme 

öğretme öz yetkinliğine yönelik algıları nasıldır? 



II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi  949  
 

II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongre Kitabı 

3. Öğretmen adaylarının lisans öğrenimi süresince almış oldukları eğitime ilişkin görüşleri 

nasıldır? 

2. YÖNTEM 

Çalışmada  ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Örneklem olarak zaman, maddiyat ve çaba 

sarf etme etkenleri ile ilgili tasarruf elde etme amacıyla uygun amaçlı örneklem kullanılmıştır. Bu 

araştırmanın evreni, 2009–2010 öğretim yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi, 

Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı öğrencilerinden oluşmaktadır Araştırmanın örneklemi ise, bu 

üniversitede belirtilen anabilim dalında güz yarıyılında öğrenim gören 95 öğretmen adayından 

oluşmaktadır. Araştırmada iki tür veri toplama yöntemi kullanılmıştır. Bu araştırmada nicel ve nitel 

araştırma yöntemleri bir arada kullanılmıştır. Çeşitleme, insan davranışının çeşitli açılardan 

incelendiği çalışmalarda iki ya da daha fazla veri toplama yönteminin kullanımı olarak tanımlanabilir 

(Cohen, Manion, Morrison, 2002). Birden fazla araştırmacının, kuramın, yöntemin, veri kaynağının 

birlikte kullanılma isteğinin nedeni, tek bir yöntem, araştırmacı, kuram ve veri kaynağı kullanmaktan 

kaynaklanabilecek olası hataları, sınırlılıkları ve sistematik yanlılıkları ortadan kaldırmak ya da en aza 

indirmektir (Denzin, 1994’ten akt. Türnüklü, 2002). Araştırmada yöntem çeşitlemesi amacıyla nicel 

verileri toplamak için kullanılan ölçeklerin yanı sıra, yarı yapılandırılmış görüşmelere de yer 

verilmiştir. 

2.1. Veri toplama araçları 

2.1.1. Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği 

Ölçek Çetin (2006) tarafından geliştirilmiştir. Araştırma için geçerlilik ve güvenirlik çalışması 

yapılmış olan Çetin’in 2006 yılı Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisinde 

yayınlanan Öğretmenlik Mesleği Tutum Ölçeği’nden yararlanılmıştır. Ölçek 5’li likert şeklinde 

“Kuvvetle Katılırım”, “Katılırım”, “Kararsızım”, “Katılmam”, “Asla Katılmam” şeklinde 

derecelendirilmiştir. 35 maddelik ölçekte, öğretmenlik mesleğiyle ilgili üç temel yapı ( sevgi, değer, 

uyum) yer almaktadır. Ölçeğin toplam alfa değeri ise  .95’tir.Yapılan analiz sonucunda faktör yük 

değerlerinin, üç faktör için de. 48 ile. 80 arasında yüksek düzeyde değiştiği görülmektedir. Üç faktörlü 

olarak saptanan ölçeğin her bir alt faktör için madde toplam korelasyonları I. Faktör için .56 ile .77; II. 

Faktör için .25 ile .47; III. Faktör için .30 ile .61 arasında değişmektedir. Bu değerlere göre, her bir 

maddenin, katılımcıların, öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarını iyi ayırt ettiği söylenebilir.  

2.1.2. Mesleki Benlik Saygısı Ölçeği     

Ölçek Arıcak (1999) tarafından geliştirilmiştir. Geliştirilen mesleki benlik saygısı ölçeği otuz 

maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin Cronbach Alfa katsayısı .93 (n=152), test tekrar test güvenirlik 

katsayısı, 90’dır (n=92, p<01). Mesleki Benlik Saygısı Ölçeği de on dördü olumlu ve on altısı olumsuz 

olmak üzere toplam otuz maddeden oluşmaktadır. Bu maddeler “Kesinlikle katılıyorum” 5, 
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“Katılıyorum” 4, “Kararsızım” 3,“Katılmıyorum” 2 ve Kesinlikle katılmıyorum” 1 olarak 

puanlanmıştır. Olumsuz maddelerde puanlama ters yönde yapılmıştır.  Mesleki Benlik Saygısı 

Ölçeğinden ise alınabilecek en yüksek puan 150, en düşük puan 30’dur. Ölçeklerden alınan puanların 

yüksek ya da düşük olması o ölçekte ölçülen özelliğin katılımcı da yüksek ya da düşük olduğunu 

göstermektedir. 

2.1.3. Eğitme ve Öğretme Özyetkinliği Ölçeği 

Kan (2007) tarafından geliştirilmiş olan bu ölçek ise tek faktörlü fakat iki bileşenli bir yapıya 

sahiptir.  Birinci faktöre ait 11 maddenin öğretimi planlama ve değerlendirme ikinci faktöre ait 10 

maddenin ise öğrencileri tanıma ve rehberlik etmeye ilişkin olduğu söylenebilir. Birinci faktöre ait 

varyans açıklama oranı %52, ikinci faktörün toplam varyansı açıklama oranı ise %7 olarak 

bulunmuştur. Ölçeği oluşturan maddelere ait faktör yükleri 0,45 ile 0,92 arasında değişmektedir. Tüm 

bu bulgular ölçeğin tatmin edici düzeyde (iki alt faktörlü) yapı geçerliğine sahip olduğuna ilişkin kanıt 

olarak kullanılabilir. Faktör analizi sonucunda elde edilen bu iki faktör arasında pozitif ve yüksek 

ilişki (r=0,66; p<0,01) olduğu tespit edilmiştir. Ölçeğin madde geçerliğine ve homojenliğine ilişkin 

olarak madde-test korelasyonları hesaplanmış ve sonuç olarak madde-test korelasyonlarının 0,56 ile 

0,76 arasında değerler aldığı bulgulanmıştır. Ölçeğin tümüne ait Crα güvenirliği; 0,95, test-tekrar test 

güvenirliği ise 0,86, birinci alt faktöre ait Crα güvenirliği; 0,93, test-tekrar test güvenirliği 0,87, ikinci 

alt faktöre ait Crα güvenirliği; 0,91, test-tekrar test güvenirliği 0,85 olarak bulunmuştur. Tüm bu 

bulgular ölçek maddelerinin geçerliğine ve aynı yapıyı ölçtüğüne kanıt olarak kullanılabilir. 

  

2.1.4. Görüşme Formu 

Okul öncesi öğretmen adaylarının almış oldukları eğitimi değerlendirmeleri ve bu amaçla 

kendilerini ne kadar yeterli gördüklerini belirlemek amacıyla araştırmacılar tarafından açık uçlu 

sorular hazırlanmıştır. Görüşme formundaki sorular arasında, üniversitedeki aldıkları eğitimi meslekte 

kullanacakları becerileri kazandırmadaki yeterliği hakkında sorular bulunmaktadır.  Bu görüşme 

formunun hazırlanmasında uzman görüşüne başvurulmuş ve gereken düzeltmeler yapıldıktan sonra 28 

öğretmen adayı ile yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Veriler içerik analizine tabi tutulmuş ve 

iki araştırmacı tarafından kodlanmıştır. Kodlanan veriler üzerinde frekanslar hesaplanmıştır.  

3. BULGULAR VE YORUM 

3.1. Alt probleme ilişkin bulgular ve yorum 

Araştırmanın birinci alt problemi öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları, 

özyetkinlik inançları ve mesleki benlik saygıları arasında bir ilişki var mıdır? Şeklinde belirtilmiştir. 

Bu amaçla yapılan Pearson Momentler Çarpım Korelasyon katsayısı tablosu aşağıda verilmektedir.  
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Tablo 1. Araştırmanın değişkenleri arasındaki korelasyonlar 
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Uyum Pearson 

Correlation 

Sig. (2-tailed) 

 

,045 

,666 

 

,537* 

,000 

 

1 

     

Tutum Pearson 

Correlation 

Sig. (2-tailed) 

 

,858* 

,000 

 

,421* 

,000 

 

,168 

,104 

 

1 

 

    

Benlik Pearson 

Correlation 

Sig. (2-tailed) 

 

,193 

,062 

 

-,070 

,502 

 

,286* 

,005 

 

,239* 

,020 

 

1 

 

   

Planlama Pearson 

Correlation 

Sig. (2-tailed) 

 

,084 

,419 

 

,397* 

,000 

 

,449* 

,000 

 

,099 

,339 

 

,107 

,301 

1   

Değerlendirme Pearson 

Correlation 

Sig. (2-tailed) 

 

,179 

,083 

 

,296* 

,004 

 

,389* 

,000 

 

,141 

,173 

 

,039 

,705 

 

,755* 

,000 

1  

Özyetkinlik Pearson 

Correlation 

Sig. (2-tailed) 

 

,139 

,178 

 

,371* 

,000 

 

,448* 

,000 

 

,128 

,217 

 

,079 

,447 

 

,939* 

,000 

 

,934* 

,000 

1 

*p<.05 düzeyinde anlamlıdır.  

 

Tablo 1 incelendiğinde mesleki benlik saygısı puanı ile öğretmenlik mesleğine yönelik tutum 

puanları arasında (r = 0.239, p<.05); mesleki benlik saygısı puanı ile öğretmenlik mesleğine yönelik 

tutum ölçeğinin uyum boyutu arasında (r = 0.286, p<.05); özyetkinlik puanı ile öğretmenlik mesleğine 

yönelik tutum ölçeğinin uyum (r = 0.448, p<.01) ve değer(r = 0.371, p<.01); özyetkinlik ölçeğinin 
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değerlendirme boyutu ile öğretmenlik mesleğine yönelik tutum ölçeğinin uyum (r = 0.389, p<.01) ve 

değer (r = 0.296, p<.01) boyutları arasında; özyetkinlik ölçeğinin planlama boyutu ile öğretmenlik 

mesleğine yönelik tutum ölçeğinin uyum (r = 0.449, p<.01) ve değer (r = 0.397, p<.01) boyutları 

arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. Buna göre Mesleki benlik saygısı, 

öğretmenlik mesleğine yönelik tutum ve özyetkinlik puanlarının birlikte değiştiği söylenebilir.  

Dilmaç, Çıkılı, Işık ve Sungur (2009) tarafından yapılan bir araştırmada mesleki benlik saygısı 

ile öğretmenlik mesleğine yönelik tutum arasında pozitif yönde bir ilişkinin olduğu saptanmıştır. 

Öğretmenlik mesleğine yönelik tutum ölçeğinin alt boyutları mesleki benlik saygısını açıklamakta, 

sevgi ve uyum alt boyutlarının mesleki benlik saygısını anlamlı olarak yordadığı ancak değer alt 

boyutunda bunun söz konusu olmadığı görülmektedir. 

3.2. Alt probleme ilişkin bulgular ve yorum 

Araştırmanın ikinci alt problemi “Öğretmen adaylarının mesleğe yönelik tutumları, mesleki benlik 

saygıları ve eğitme öğretme öz yetkinliğine yönelik algıları nasıldır? ” şeklinde belirtilmiştir. Bu 

amaçla uygulanan ölçeklerden alınan puanların aritmetik ortalama ve standart sapmaları tablo 2 de 

verilmektedir.  

Tablo 2. Ölçeklerden alınan puanların aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri 

  n Minimum Maksimum Ortalama ss 

Öğretmenlik 

mesleğine yönelik 

tutum 

Sevgi 95 50 88 65,76 6,41 

Değer 95 19 40 36,01 4,85 

Uyum 95 5 21 9,43 3,69 

Tutum Toplam 

Puan 

95 96 140 111,20 8,17 

Mesleki Benlik 

Saygısı Ölçeği 

MBS Toplam 

Puan 

95 75 118 92,69 8,06 

Eğitme-Öğretme 

Özyetkinliği 

Ölçeği 

Planlama 95 550 1100 909,74 135,87 

Değerlendirme 95 500 1000 849,47 130,31 

Özyetkinlik 

Toplam Puan 

95 1050 2100 1759,21 249,34 

 

Tablo 2’de yer alan betimsel istatistikler incelendiğinde özyetkinlik ölçeğinden elde 

edilebilecek maksimum puanın 2.100, alt ölçeklerden elde edilebilecek maksimum puanların da 

sırasıyla 1.100 (planlama) ve 1.000 (değerlendirme) olduğu düşünüldüğünde; tüm gruba ilişkin 

özyetkinlik düzeyinin hem tüm ölçek bazında hem de alt ölçekler bazında yüksek olduğu söylenebilir. 

Öğrencilerin öğretmenlik mesleğine yönelik tutum ölçeğinden alınabilecek en düşük puan 35, en 
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yüksek puan 175 olup, 92-119 puan aralığının üstü olumlu, altı olumsuz, 92-119 aralığı ise nötr tutum 

olarak değerlendirilmektedir. Grubun öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının nötr olduğu 

söylenebilir. Mesleki benlik saygısı ölçeğinden elde edilebilecek maksimum puanın 150 olduğu 

düşünüldüğünde mesleki benlik saygısı düzeyinin orta düzeyde olduğu söylenebilir. Ayrıca grupta yer 

alan bireylerin ölçülen özellik açısından homojen olduğu standart sapmaların değerlerinin 

küçüklüğüne dayanarak söylenebilir. 

Üstün, Erkan ve Akman’ın (2004) yaptığı araştırmaya göre 821 okulöncesi öğretmen adayının 

öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının incelenmesi sonucunda öğrencilerin öğretmenlik 

mesleğine yönelik tutumlarının olumlu olduğu bulunmuştur. Kan (2007) tarafından Mersin 

Üniversitesi Eğitim Fakültesinde 307 öğretmen adayı üzerinde yapılan bir araştırmaya göre öğretmen 

adaylarının özyetkinlik düzeylerinin genelde yüksek olduğu bulunmuştur. Ünal ve Şimşek (2008) 

tarafından yapılan bir diğer araştırmada ilköğretim bölümü anabilim dallarında öğrenim gören 

öğretmen adaylarının mesleki benlik saygılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesine yönelik 

bir çalışma gerçekleştirmişlerdir. Araştırma sonuçlarına göre, mesleki benlik saygılarının meslek 

seçimleri üzerine etkisi olduğunu ileri sürülmektedir. Aslan ve Akyol (2006) tarafından yapılan 

araştırmaya göre Çukurova Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği anabilim dalında öğrenim gören 

120 öğrenci üzerinde yapılan araştırmaya göre öğretmenliği tercih sebebinin mesleki benlik saygısı ve 

mesleğe yönelik tutum üzerinde pozitif yönde etkili olduğu bulunmuştur.  Ayrıca ailede öğretmen 

olmasının mesleki benlik saygısı üzerinde pozitif yönde anlamlı bir farklılık yarattığı ortaya 

konmuştur.  

3.3. Alt probleme ilişkin bulgular ve yorum 

Araştırmanın üçüncü alt problemi öğretmen adaylarının lisans öğrenimi süresince almış oldukları 

eğitime ilişkin görüşleri nasıldır? Şeklinde belirtilmiştir. Adayların bu konuda kendilerini ne kadar 

yeterli gördükleri, almış oldukları eğitimle kazandıklarını ve ya kazanamadıklarını düşündükleri 

becerilere ilişkin görüşlerini öğrenmek için gerçekleştirilen yarı yapılandırılmış görüşme bulguları 

aşağıda tartışılmaktadır.  

Soru 1. Bu bölümde aldığınız eğitim ile meslekte kullanacağınız bilgi ve becerileri 

kazandığınızı düşünüyor musunuz? 
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Tablo 3.Öğretmen adaylarının mesleki bilgi ve becerileri kazanmalarına ilişkin görüşleri 

Evet Hayır Kısmen 
3 13 12 

 

Öğretmen adaylarının vermiş oldukları cevaplar incelendiğinde büyük çoğunluğunun 

üniversitede almış oldukları eğitimle meslekte kullanacakları bilgi ve becerileri tam olarak 

kazanamadıklarını belirtmişlerdir. Bu cevapların nedenleri aşağıdaki tabloda daha ayrıntılı 

verilmektedir.  

Tablo 4. Öğretmen adaylarının kazandıklarını ve kazanamadıklarını belirttikleri 

beceriler 

Kazanılan 
beceriler 

Frekans Kazanılamayan 
beceriler 

Frekans 

Teorik bilgi 12 Uygulamaya dönük 
beceriler 

5 

Farklı materyaller 
hazırlayabilme 

5 Uygulama ile okul çok 
farklı 

2 

Müzik etkinlikleri 4 Deneyim 2 

İletişim becerileri 3 Okul-aile işbirliğini 
sağlayabilme 

1 

Çocukların 
yaratıcılığını 

 

2 Öğrenciyi tanıma 1 

Farklı zeka 
alanlarına hitap 

 

2 Etkinlikler arası geçiş 1 

 

Tablo 4’te görüldüğü gibi öğretmen adayları en çok teorik bilgi, farklı materyaller 

hazırlayabilme, müzik etkinlikleri, iletişim becerileri, yaratıcılığı geliştirme, farklı zeka alanlarına 

hitap edebilme gibi becerileri kazandıklarını belirtmişlerdir. Ancak, uygulamaya yönelik beceriler, 

okul aile işbirliğini sağlayabilme, etkinlikler arası geçiş gibi konularda kendilerini yetersiz hissettikleri 

gözlenmektedir.  

Soru 2. Aldığınız eğitim ile meslek yaşamında karşılaşacağınız sorunların üstesinden 

gelebileceğinize inanıyor musunuz? 

Tablo 5. Öğretmen adaylarının sorun çözme becerilerine ilişkin görüşleri 

Evet Hayır Kısmen 
3 20 5 
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Öğretmen adaylarının vermiş oldukları cevaplar incelendiğinde büyük çoğunluğunun 

üniversitede almış oldukları eğitimle meslekte karşılaşacakları tüm sorunların üstesinden gelebilecek 

becerileri kazanamadıklarını belirtmişlerdir. Bu cevapların nedenleri aşağıdaki tabloda daha ayrıntılı 

verilmektedir.  

Tablo 6. Öğretmen adaylarının sorun çözmeye yönelik kazandıklarını ve 

kazanamadıklarını belirttikleri görüşler 

Olumlu ifadeler Frekans Olumsuz ifadeler Frekans 

Teorik bilgilerim var 7 
Çocuklardan çok 

velilerle sorun yaşanıyor 
6 

Uygulama okulunda 

görüyoruz 
3 Uygulama yapamıyoruz 7 

Her türlü materyali 

geliştirebilirim 
2 

Özel durumu olan 

çocuklara nasıl 

kl  

 

4 

Çocuk ruh sağlığı 

konusunda iyiyim 
2 

Çocuk ruh sağlığı 

konusunda iyi değilim 
2 

Etkinlik geliştirebilirim 1 
Okul yönetimi ile 

ilişkiler konusunda 

i i  

2 

Öğretmen adaylarının bu soruya vermiş oldukları cevaplar incelendiğinde sorunların 

çözümüne yönelik görüşlerinin olumsuz olduğu gözlenmektedir. Adaylar en çok uygulama 

yapamamaktan şikayet ederken, veli iletişiminde de kendilerini yetersiz gördüklerini belirtmişlerdir. 

Ayrıca sınıflarda özel durumu olan çocuklar bulunduğunda da (örneğin dikkat eksikliği, öğrenme 

güçlüğü, aile problemleri vb.) ne yapacakları konusunda da kendilerini yeterli görmemektedir. 

Öğretmen adayları 3. Yılda özel eğitim dersi almış olmalarına rağmen bu konuda kendilerini yetersiz 

görmelerini dersin uygulamasının olmamasına bağlamaktadırlar. Bu bulgulara dayanarak okul öncesi 

öğretmen yetiştirme programlarında uygulamalara daha fazla yer verilemesi gerektiği gerçeği ortaya 

çıkmaktadır.  

Soru 3. Almış olduğunuz eğitim ile okul öncesi programını başarı ile uygulayabileceğinize inanıyor 

musunuz? 

Tablo 7. Öğretmen adaylarının okul öncesi programını uygulamaya yönelik görüşleri 

Evet Hayır Kısmen 
6 11 11 
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Öğretmen adaylarının vermiş oldukları cevaplar incelendiğinde üniversitede almış oldukları 

eğitimle okul öncesi programını uygulamaya yönelik becerileri tam olarak kazanamadıklarını 

belirtmişlerdir. Bu cevapların nedenleri tablo 8’de daha ayrıntılı verilmektedir.  

Tablo 8. Okul öncesi programını uygulamaya yönelik kazanmış oldukları becerilere 

ilişkin görüşler 

Olumlu ifadeler Frekans Olumsuz ifadeler Frekans 

Zamanla geliştiririm 4 Teori var pratik yok 5 

Stajlar verimli oldu 2 Dersler verimsizdi 2 

Kişisel özelliklerim ile 

başarılı olacağıma 

i  

3 
Veli ziyaretlerini 

yapamam 
1 

Yeni yöntemleri öğrendik 1 
Programı yeterince 

öğrenemedim 
1 

Araştırırım 1 Yeterli görmüyorum 1 

 

Öğretmen adaylarının vermiş olduğu cevaplardan genel olarak programı uygulamaya yönelik 

kendilerini kısmen yeterli gördükleri sonucu çıkmaktadır. Bu konuda da zamanla kendilerini 

geliştirebileceklerine inanmakta, staj uygulamalarında yararlanmakta olduklarını belirtmişlerdir. 

Olumsuz yöndeki görüşlere bakıldığında ise uygulamadaki yetersizlik tekrar vurgulanmaktadır.  

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

4.1. Sonuç 

Araştırmanın sonuçlarına genel olarak bakıldığında, öğretmen adaylarının mesleki benlik 

saygısı puanı ile öğretmenlik mesleğine yönelik tutum puanları arasında mesleki benlik saygısı puanı 

ile öğretmenlik mesleğine yönelik tutum ölçeğinin uyum boyutu arasında özyetkinlik puanı ile 

öğretmenlik mesleğine yönelik tutum ölçeğinin uyum ve değer özyetkinlik ölçeğinin değerlendirme 

boyutu ile öğretmenlik mesleğine yönelik tutum ölçeğinin uyum  ve değer boyutları arasında; 

özyetkinlik ölçeğinin planlama boyutu ile öğretmenlik mesleğine yönelik tutum ölçeğinin uyum ve 

değer boyutları arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir.  
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Betimsel istatistikler incelendiğinde tüm gruba ilişkin özyetkinlik düzeyinin hem tüm ölçek 

bazında hem de alt ölçekler bazında yüksek olduğu söylenebilir. Grubun öğretmenlik mesleğine 

yönelik tutumlarının nötr olduğu, mesleki benlik saygısı düzeyinin orta düzeyde olduğu söylenebilir.  

Öğretmen adaylarının vermiş oldukları cevaplar incelendiğinde büyük çoğunluğunun 

üniversitede almış oldukları eğitimle meslekte kullanacakları bilgi ve becerileri tam olarak 

kazanamadıklarını belirtmişlerdir. Öğretmen adayları en çok teorik bilgi kazandıklarını, farklı 

materyaller hazırlayabilme, müzik etkinlikleri, iletişim becerileri, yaratıcılığı geliştirme, farklı zeka 

alanlarına hitap edebilme gibi becerileri kazandıklarını belirtmişlerdir. Ancak, uygulamaya yönelik 

beceriler, okul aile işbirliğini sağlayabilme, etkinlikler arası geçiş gibi konularda kendilerini yetersiz 

hissettikleri gözlenmektedir.  

Öğretmen adaylarının büyük çoğunluğunun üniversitede almış oldukları eğitimle meslekte 

karşılaşacakları tüm sorunların üstesinden gelebilecek becerileri kazanamadıklarını belirtmişlerdir. 

Adaylar en çok uygulama yapamamaktan şikâyet ederken, veli iletişiminde de kendilerini yetersiz 

gördüklerini belirtmişlerdir. Ayrıca sınıflarda özel durumu olan çocuklar bulunduğunda da (örneğin 

dikkat eksikliği, öğrenme güçlüğü, aile problemleri vb.) ne yapacakları konusunda da kendilerini 

yeterli görmemektedir. Öğretmen adayları 3. Yılda özel eğitim dersi almış olmalarına rağmen bu 

konuda kendilerini yetersiz görmelerini dersin uygulamasının olmamasına bağlamaktadırlar. Bu 

bulgulara dayanarak okul öncesi öğretmen yetiştirme programlarında uygulamalara daha fazla yer 

verilmesi gerektiği gerçeği ortaya çıkmaktadır. 

Öğretmen adaylarının üniversitede almış oldukları eğitimle programları uygulamaya yönelik 

becerileri tam olarak kazanamadıklarını belirtmişlerdir.  Öğretmen adaylarının vermiş olduğu 

cevaplardan genel olarak programı uygulamaya yönelik kendilerini kısmen yeterli gördükleri sonucu 

çıkmaktadır. Ancak nicel veriler arasında uygulanmış olan Eğitme-Öğretme Özyetkinliği ölçeğinden 

almış oldukları puanlara bakıldığında, özyetkinliklerinin yüksek olduğu sonucu çıkmaktadır. Bu iki 

bulgu çelişir gibi görünse de, özyetkinlik ölçeğinde genel olarak meslekteki yeterliklerine ilişkin 

sorular yer almakta, görüşme sorusunda ise okul öncesi programını başarı ile uygulayabilme 

becerisine yönelik algıları sorulmaktadır. Adayların programın öneminin farkında oldukları ve yeni 

programlardaki uygulamaları tam olarak uygulama konusunda kendilerini kısmen yeterli gördükleri 

gözlenmektedir. Bu konuda da zamanla kendilerini geliştirebileceklerine inanmakta, staj 

uygulamalarından yararlanmakta olduklarını belirtmişlerdir. Olumsuz yöndeki görüşlere bakıldığında 

ise uygulamadaki yetersizlik tekrar vurgulanmaktadır.  

4.2. Öneriler 

Öğretmen adaylarının belirtmiş olduğu görüşlerden yola çıkarak kendilerini uygulama 

anlamında yetersiz hissettikleri, derslerde teorik bilgiye sahip olduklarını ancak uygulamaların 
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sayısının az olduğunu belirtmişlerdir. Bu amaçla okul öncesi öğretmen yetiştirme programlarında okul 

deneyimi ve öğretmenlik uygulaması gibi derslerin sayısının ve kredisinin artırılması önerilmektedir. 

Öğretmen adayları özel eğitim, çocuk ruh sağlığı, veli ilişkileri gibi konularda kendilerini 

kısmen yeterli gördükleri için bu derslerin de uygulamalarının olması olumlu olacaktır.  

Bu araştırma Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi’nde Okul Öncesi Eğitimi 

Anabilim dalı 4. Sınıfında öğrenim gören 95 öğretmen adayı ile yürütülmüştür. Benzer araştırmaların 

daha geniş örneklemlerde yapılması önerilmektedir.  

Bu araştırmada öğretmen adaylarının mesleğe yönelik tutumları, mesleki benlik saygıları ve 

özyetkinlik inançları araştırılmıştır. Bu özelliklerin çeşitli değişkenler (cinsiyet, lise öğrenim türü, 

mesleği tercih etme nedeni vb.) açısından karşılaştırıldığı araştırmaların yapılması önerilmektedir.  
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ÖZET 

Doğumdan altı yaşına kadar geçen süreyi kapsayan okul öncesi yılları, kişiliğin oluşumu ve 

şekillenmesinde, temel bilgi, beceri ve alışkanlıkların kazanılması ve geliştirilmesinde, sosyal ve 

duygusal yaşamın biçimlendirilmesinde ileri yıllara olan etkisi nedeniyle yaşamın en kritik 

dönemlerinden biridir. Çocukluk yıllarında kazanılan davranışların büyük bir kısmı bireyin 

yetişkinlikteki kişilik yapısını, tavır, alışkanlık, inanç ve değer yargılarını biçimlendirir. 

Türkiye’nin ilk okul öncesi eğitim kurumu Osmanlı İmparatorluğu zamanında 1900’lerin 

başında, Japonya’da ise 1876’da açılmıştır. Her iki ülkede okul öncesi eğitimin kurumsallaşması yakın 

tarihlerde olmasına rağmen Türkiye’de okul öncesi eğitimin kabul görüp yaygınlaşması ancak 

1980’lerden sonra; Japonya’da ise çok daha öncedir. Günümüzde Türkiye’de okul öncesi eğitim 

kurumuna gitme oranı 5-6 yaş için henüz yaklaşık % 35 iken bu oran Japonya’da % 95’tir. 

Bu araştırmada gelişmişlik düzeyi ve kültürü farklı iki toplumun okul öncesi eğitimin önemi 

ile ilgili görüşlerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda 300 Türk, 300 Japon 

anneye okul öncesi eğitimin önemi ile ilgili soruların yer aldığı bir anket uygulanmıştır. 

Araştırma sonuçlarında Türk ve Japon annelerin bazı görüşlerinin benzer, bazılarının ise farklı 

olduğu saptanmıştır. Türk ve Japon annelerin okul öncesi eğitime önem verdiklerini, okul öncesi 

eğitim kurumunu bir bakım kurumu olarak görmediklerini, çocuklarının eğitiminde kendilerinden çok 

okul öncesi eğitim kurumunun etkili olduğunu düşündükleri görülmüştür. Japon annelerin Türk 

annelerden farklı olarak çocukların daha uzun süre okul öncesi eğitim kurumuna gitmeleri gerektiğine 

inandıkları; ayrıca okul öncesi eğitimin zorunlu olması konusunda farklı görüşlere sahip oldukları da 

belirlenmiştir. 
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ABSTRACT 

The pre-school period which comprise the years from birth to age of six, is one of the most 

critic periods of life because of its future effect on the formation and shaping of the personality, 

moulding the social and emotional life, and the acquisition of basic knowledge, skills, and habits. 

Most of the behaviors which are acquired in the childhood shape one’s personality, attitudes, habits, 

beliefs and values in the adulthood. 

Turkey’s first pre-school was opened in early 1900s at the time of Ottoman Empire, while it 

was opened in 1876 in Japan. Although the institutionalization of the pre-school education has been 

almost at the same time period in both countries, the widespread acceptance of pre-school education in 

Turkey has been after the 1980s while it was long ago in Japan. Today, the rate of pre-school 

attendance is just around 35% for 5-6 year children in Turkey, however it is 95% in Japan. 

In this research, the aim is to compare the views of two different socities which have different 

cultures and developmental status. In parallel with this objective, 300 Turkish and 300 Japanese 

mothers were applied a questionnaire on the importance of pre-school education. 

In the research results, it was stated that some of the Turkish and Japanese mothers’ views 

found to be similar, and some of them different. It has been found that the Turkish and Japanese 

mothers attach importance to pre-school education, they do not regard the pre-school education as a 

child care institution, and they believe that the pre-school education is much more effective than they 

offer to their children. It has been stated that unlike Turkish mothers, Japanese mothers believe that the 

pre-school education should be longer, and also there are different views over the subject of making 

pre-school education compulsory. 

GİRİŞ 

Okul öncesi dönem, yaşamın temelini oluşturan, çocuğun hızlı bir gelişim ve değişim 

gösterdiği dönemdir. Çocuk bu dönemde temel alışkanlıklar kazanmakta, çeşitli deneyimlerde 

bulunarak sosyalleşmekte, zihinsel becerilerini ve yeteneklerini geliştirmektedir. Okul öncesi eğitim, 

“çocukların, doğumdan zorunlu eğitim dönemine kadar gelişim düzeyleri, bireysel farklılıkları ve 

yetenekleri göz önünde bulundurularak, sağlıklı bir biçimde gelişimlerinin sağlandığı, olumlu kişilik 

temellerinin atıldığı, yaratıcı yönlerinin ortaya çıkarıldığı, onların kendine güven duymalarının 

sağlandığı, eğitimcilerin ve ailelerin etkin olduğu sistemli bir eğitimdir” şeklinde tanımlanabilir (1). 

Bu dönemde çocuğa sunulacak fırsatlar ve olumlu yetişkin desteği çocuğun yaşama en iyi şekilde 

hazırlanmasını sağlar, çocuktan esirgenenler ise onun yaşama hazırlanma sürecinde pek çok zorlukla 

karşılaşmasına neden olur. 
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Yaşamın ilk yıllarının ve bu dönemde verilen eğitimin önemi eski çağlardan beri üzerinde 

durulan bir konu olmakla birlikte, belirli uygarlık düzeyine ulaşmış toplumlarda bile yaygın bir 

biçimde kabul görmesi ancak 20. yüzyılda gerçekleşmiştir (2). Türkiye’de halen yaklaşık % 35’lerde 

(5-6 yaş için) seyreden okul öncesi okullaşma oranı, ülkenin mevcut gelişmişlik düzeyi ve diğer 

gelişmiş ülkelerin durumu ile bağdaşmamaktadır. Örneğin, Avrupa Birliğine üye ülkelerin çoğunda 

hemen hemen % 100’lere varan okullaşma oranı göz önüne alındığında, kaydedilmesi gereken mesafe 

ve çok hızlı hareket etme zorunluluğu açıkça görülmektedir (3). 

Farklı kültürel ve ekonomik özelliklere sahip, gelişmiş bir ülke olan Japonya’da ise okul 

öncesi eğitimin yaygınlaşması Türkiye’den daha öncedir ve günümüzdeki okullaşma oranı da % 95’dir 

(4). Okul öncesi eğitim okullaşma oranındaki bu önemli farkın iki ülkenin ekonomik gelişmişlik 

düzeyi ile okul öncesi eğitimin tarihsel gelişimindeki farklardan kaynaklandığı düşünülmektedir. Bu 

nedenle Türkiye ve Japonya’da okul öncesi eğitimin nasıl bir tarihsel süreçte geliştiği ele alınmıştır. 

Türkiye’de Okul Öncesi Eğitim 

Türkiye’de okul öncesi eğitimin tarihsel gelişimi ‘Osmanlı İmparatorluğu’ ve ‘Türkiye 

Cumhuriyeti’ olmak üzere başlıca iki dönem içinde ele alınabilir. 

Osmanlı İmparatorluğu Dönemi 

Yirminci yüzyılın başlarına kadar İmparatorlukta bugünkü anlamda okul öncesi eğitim 

kurumları olmasa da bu yaş çocuklarının eğitimini üstlenen bazı kurumlar vardı. Bunlardan sıbyan 

okulları (mahalle mektepleri) ilkokul düzeyinde kurumlardı, ancak bazı anne-babalar daha küçük 

yaştaki çocuklarını da gönderiyorlardı (5). Kaynaklar, çoğunlukla savaşta ailelerini kaybeden 

çocukların barındırıldığı kurumlar olan Islahaneler ve Darüleytamlara da anaokulu yaşındaki 

çocukların alındıklarını ve barındırıldıklarını göstermektedir, ancak bu kurumlarda küçük çocuklara 

verilen eğitim bugünkü okul öncesi eğitim anlayışından uzaktı (6). 

İmparatorluğun çeşitli illerinde bugünkü anlamda okul öncesi eğitim kurumlarının açılması II. 

Meşrutiyet döneminin hemen öncesine rastlar. 23 Temmuz 1908’den önce bazı illerde, bu tarihten 

sonra da İstanbul’da özel anaokullarının açıldığı bilinmektedir (6, 7). Ünlü eğitimci Mustafa Satı, 

İstanbul’da kısa zamanda zengin ailelerin okulu haline gelen özel bir çocuk yuvası açmıştır. Bu okulda 

Pestalozzi, Froebel, Montessori gibi ünlü eğitimcilerin görüşleri ışığında eğitim verildiği söylenebilir. 

Eğitimci Kazım Nami Duru da Meşrutiyet döneminde Avusturya-Macaristan’a giderek ‘Kindergarten’ 

öğretmeni yetiştiren okulları gezmiş, dönüşte Selanik’de bir anaokulu açmıştır. Balkan Savaşları bu 

çabaları büyük ölçüde engellemiş olsa da 1913-17 yılları arasında imparatorluk sınırları içinde resmi 

anaokulları da açılmıştır. Bu dönemde gerek özel gerek resmi anaokullarının en büyük sorunu, 

uygulanan eğitim yöntemlerine (Froebel yöntemi bunlar içerisinde öne çıkmaktadır) göre yetişmiş 

öğretmen bulmaktaki zorluktu (8). 
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6 Ekim 1913’de yayınlanan ‘İlköğretim Geçici Kanunu (Tedrisat-ı İptidaiye Kanun-ı 

Muvakkati)’ ile okul öncesi eğitim alanında bazı yasal düzenlemeler yapılmıştır. Bu kanunun 3. 

maddesi anaokulları ve sıbyan okullarını ilköğretim kurumları içinde göstermiş; 4. maddesi ise 

anaokulları ve sıbyan okullarını “çocukların yaşlarına uygun olarak faydalı oyunlar, geziler, el işleri, 

ilahiler, yurtseverlik şiirleri, tabiat bilgisine ilişkin konuşmaların yapıldığı ve onların ruhsal ve 

bedensel gelişmelerine hizmet eden kurumlardır” şeklinde tanımlamıştır. Kanun ayrıca anaokullarının 

4-7 yaş çocukları için kurulacağını ve bu okullar için bir nizamname hazırlanması gerektiğini 

belirtmiştir (6). 

1914 yılında Eğitim Bakanlığı bütçesi düzenlenirken Kindergarten denilen okulların açılması 

için bütçeye ödenek konmuş ve o yıl İstanbul’un farklı yerlerinde toplam 10 okulun açılması 

planlanmıştır. Devletin ailelerdeki eğitim yetersizliği ve farklılıklarını azaltmak için anaokullarını 

yaygınlaştırmayı amaçladığı dikkati çekmektedir. Bu amaç, bugün Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim 

Temel Kanununda yer alan ‘fırsat eşitliği’ ilkesiyle de büyük ölçüde örtüşmektedir (8). Okul öncesi 

eğitim ile ilgili bu gelişmeler sonucunda 15 Mart 1915’de ‘Anaokulları Nizamnamesi’ hazırlanmıştır 

(6). 

Okul öncesi eğitim ile ilgili bu uygulamalar ve yasal düzenlemeler sonucunda büyük kentlerde 

anaokullarının sayısı hızla artmıştır, ancak Birinci Dünya Savaşının ardından 30 Ekim 1918 Mondros 

antlaşması ile Osmanlı İmparatorluğu yenik sayılmış, başkent İstanbul ile birlikte topraklarında birçok 

yer işgal edilmeye başlanmıştır (9). İstanbul’da 1915 yılında devlet tarafından açılan, okul öncesi 

öğretmeni yetiştiren bir yıl süreli Ana Öğretmen Okulu 1919’da kapatılmış, bu gelişmeler sonucunda 

devletin açmış olduğu anaokulları da kapanmaya başlamıştır (10).  

Türkiye Cumhuriyeti Dönemi 

1919-1922 yılları arasında Türk halkı, bağımsızlığını elde etmek için Atatürk’ün önderliğinde 

savaşmış, Kurtuluş Savaşını zaferle sonuçlandırmış ve 29 Ekim 1923’de cumhuriyet ilan edilerek 

tarihte yeni bir Türk devleti kurulmuştur. 1923’den sonra ülkede o zamana dek görülenlerle 

karşılaştırılamayacak kadar önemli siyasal, ekonomik, hukuki ve kültürel değişmeler 

gerçekleştirilmiştir (9). 

1923 Türkiye’sinde 80 okul öncesi eğitim kurumunda, 136 öğretmenle, 5880 çocuk eğitim 

görmekteydi (11). Cumhuriyetin kurulduğu yıllarda ülkenin içinde bulunduğu olumsuz şartlar, 

ülkedeki okur-yazar oranını artırma ve yeni bir yurttaş tipi yaratma çabaları kaynakların önemli bir 

bölümünün ilköğretimdeki okullaşmanın gelişimine harcanmasına neden olmuştur (10). 25 Ekim 1925 

ve 29 Ocak 1930 tarihlerinde yayınlanan iki tamimle eğitim bakanlığının bütçe olanaklarının 

anaokullarından ilköğretime kaydırılması yönündeki görüşü okullara bildirilmiş, bunun üzerine 
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vilayetlerde daha önce açılan anaokulları kapatılmıştır (12). Bunun sonucunda okul öncesi eğitim 

ailelerin ve yerel yönetimlerin sorumluluğuna bırakılmıştır (8). 

Hayatını çalışarak kazanmak zorunda olan dul ve fakir kadınların 3-7 yaş arasındaki 

çocuklarını sabahtan akşama kadar oyalamak, giydirmek, yedirip içirmek ve terbiye etmek amacıyla 

1932 yılında İstanbul Belediyesi tarafından bir çocuk yuvası açılmıştır (13). Daha çok kadının 

çalışmaya başlaması ve şehirleşme ile birlikte çalışan annelerin çocuğuna bakma sorunu, 1917’de 

kurulmuş olan Çocuk Esirgeme Kurumu’nu (Himaye-i Etfal Cemiyeti) da gündüz bakımevleri açmaya 

zorlamıştır. Çocuk Esirgeme Kurumu’nun 1930 yılında üç gündüz bakım eviyle başlayan bu çalışması 

ileriki yıllarda artarak sürmüştür. Kuruma bağlı olarak açılan gündüz bakımevi sayısı 1935 yılında 8, 

1937 yılında 10, 1945 yılında 25’e ulaşmıştır. 1960’lı yıllardan sonra birçok kamu kurumunun kreşler 

açmasının yanı sıra özel kreşlerin çoğalmasıyla Çocuk Esirgeme Kurumu’nun bu hizmetleri 

yavaşlamaya başlamıştır (14). 

1961 yılında yürürlüğe giren İlköğretim ve Eğitim Kanununun 6. maddesinde okul öncesi 

eğitimin ilköğretim kurumu içinde ve isteğe bağlı olarak verileceği yer almıştır. Aynı kanunun 13. 

maddesinde okul öncesi eğitim kurumlarında zorunlu öğrenim yaşına gelmemiş çocukların eğitileceği; 

bu kurumların kişiler, belediyeler, özel idareler ve devlet tarafından açılabileceği belirtilmiştir. 1962 

yılında yürürlüğe konan ‘Anaokulları ve Ana Sınıfları Yönetmeliği’nde anaokulunun amaçları, 

kuruluş şartları, yönetimi, buralara kabul edilecek öğrencilerin özellikleri ele alınmıştır (15, 16). 

1973 yılında kabul edilen ‘Milli Eğitim Temel Kanunu’ ile Türk milli eğitim sisteminin genel 

yapısı içinde okul öncesi eğitime, örgün eğitim sistemi içinde yer verilmiş; okul öncesi eğitimin 

kapsam, amaç ve görevleri şöyle belirtilmiştir: “Okul öncesi eğitim, zorunlu ilköğretim çağına 

gelmemiş çocukların eğitimini kapsar. Bu eğitim isteğe bağlıdır. Okul öncesi eğitimin amaç ve 

görevleri, milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak çocukların beden, zihin ve 

duygu gelişmesini ve iyi alışkanlıklar kazanmasını sağlamak; onları ilköğretime hazırlamak; şartları 

elverişsiz çevrelerden ve ailelerden gelen çocuklar için ortak bir yetişme ortamı yaratmak; çocukların 

Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamaktır. Okul öncesi eğitim kurumları, bağımsız 

anaokulları olarak kurulabileceği gibi gerekli görülen yerlerde ilköğretim okuluna bağlı anasınıfları 

halinde veya ilgili diğer öğretim kurumlarına bağlı uygulama sınıfları olarak da açılabilir. Okul öncesi 

eğitim kurumlarının nerelerde ve hangi önceliklere göre açılacağı Milli Eğitim Bakanlığınca 

hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir. İş Kanunu’na tabi işyerlerinde işverenlerin okul öncesi 

eğitim kurumu kurmaları için gerekli şartlar ve diğer hususlar, Milli Eğitim ile Çalışma Bakanlıkları 

tarafından birlikte düzenlenecek bir tüzükte gösterilir.” (17). 

1977 yılında Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürlüğü bünyesinde ‘Okul Öncesi 

Şubesi’ kurulmuştur (15). 
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Türkiye’de okul öncesi eğitim kurumlarının açılmasında özellikle toplumsal amaçlar ağır 

bastığından, Milli Eğitim Bakanlığı dışındaki diğer bakanlıkların, özellikle Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanlığının çıkardığı kanun ve yönetmeliklerde de çalışan kadınların çocuklarının bakımı ve 

eğitiminde onlara yardım edilmesini sağlayıcı hükümler yer almıştır. 1983’de çıkarılan kanunla 0-5 

yaş çocuklarının bakımı ve eğitimi ile ilgili kurumların açılması ve denetlenmesi Sağlık ve Sosyal 

Yardım Bakanlığına bağlı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’nun görevleri arasında 

sayılmıştır. Ayrıca çalışan annelerin çalışma hayatında daha verimli olabilmelerini sağlamak amacıyla 

kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde kreş ve gündüz bakımevleri açılması Devlet Memurları 

Kanunu ile hükme bağlanmıştır (18). 

1977 yılında Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde kurulan Okul Öncesi Şubesi, Türkiye’de okul 

öncesi eğitim çalışmalarının daha koordineli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi ve toplumda giderek 

artan ihtiyaca cevap verilebilmesi için 1992 tarihli Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri 

Hakkında Kanun ile ‘Okul Öncesi Eğitim Genel Müdürlüğü’ olarak yeniden düzenlenmiştir (19, 20, 

21). 

2009 yılı itibariyle pilot uygulama kapsamındaki 33 ilde okul öncesi eğitim 5-6 yaş çocukları 

(okula başlamadan önce bir yıl) için zorunlu hale getirilmiştir. Bu durumun önümüzdeki birkaç yıl 

içinde tüm ülkeyi kapsaması hedeflenmiştir. 

Japonya’da Okul Öncesi Eğitim 

Japonya’da okul öncesi eğitimin tarihi ‘İkinci Dünya Savaşından önce’ ve ‘İkinci Dünya 

Savaşından sonra’ olmak üzere başlıca iki dönem içinde ele alınabilir. 

İkinci Dünya Savaşından Önceki Dönem 

Japonya’da 1868’de ‘Meiji’ denilen yeni bir dönem başlamış ve göreve gelen yöneticiler, 

Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa’ya giden resmi heyetlerin yeni bir Japonya için yararlı gördüğü 

hemen her şeyin ithalini desteklemişlerdir (22). Meiji döneminden önce samuray ailelerin okul öncesi 

dönemdeki çocukları bakıcılar tarafından büyütülürken, halkın çoğunluğunu oluşturan çiftçi, balıkçı 

gibi ailelerin çocuklarının bakımı ise aile içindeki yaşlılar ve/veya büyük kardeşler tarafından 

üstlenilmişti. Meiji reformu ile oluşan modern düşünce geleneksel okul öncesi eğitim biçimini 

değiştirmiş, bunun sonucunda Avrupa’daki modern okul öncesi eğitimin ideolojisi ve teknikleri 

getirilerek ilk kez bir devlet anaokulu açılmıştır (23). 

Yaptığı Amerika gezisinde kızların eğitiminin ve okul öncesi eğitimin önemini anlayan o 

zamanki eğitim bakanı Fujimaro Tanaka’nın desteği ile 1875’de Tokyo Kız Öğretmen Okulu, 1876’da 

da bu okula bağlı bir anaokulu (günümüzdeki adı Oçanomizu Kız Üniversitesine bağlı anaokulu) 

kurulmuştur. Bu okul, Froebel’in Kindergarteninden 30 yıl, Amerika’da ilk devlet anaokulunun 
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kurulmasından sadece 6 sene sonra açılmıştır. Japonya’daki bu anaokulu, sadece zengin ailelerin okul 

öncesi dönemdeki çocuklarının eğitimi için açılmıştı. Çiftçi ailelerinin ve fakir ailelerin çocuklarının 

bakımı ve eğitimi bakımın ön planda olduğu kurumlara bırakılmıştı. Bu durum, Japonya’da okul 

öncesi eğitim kurumlarının ikiye ayrılmasına neden olmuştur (24). 

1879’dan sonra bu ilk anaokulunu model alan devlet anaokulları açılmaya başlamıştır. 

1887’de Japonya’daki anaokullarının sayısı bir devlet anaokulu, 52 belediye anaokulu ve 14 özel 

anaokulu olmak üzere toplam 67’ye ulaşmıştır (25). 

Japonya’da 1899 yılında anaokulları ile ilgili ilk kural olan ‘Anaokulundaki Eğitim ve 

Donanım Kuralı’ Eğitim Bakanı tarafından açıklanmıştır (25). Bu kuralda belirtilen konular, II. Dünya 

Savaşı öncesi Japonya’sının okul öncesi eğitiminin niteliklerini belirlemesinin yanı sıra, savaş sonrası 

Japonya’sının okul öncesi eğitimini de etkilemiştir (24). 1890’dan itibaren Japonya’daki anaokulu 

sayısı yavaş yavaş artmaya başlamışsa da, 1900 yılında hükümet, ilkokulun yaygınlaşmasına daha çok 

önem verdiği için anaokulu sayısında fazla bir artış olmamıştır. Böylece özel anaokulu sayısı devlet 

anaokulu sayısından daha fazla olmaya başlamış ve bu durum, şimdiki Japonya’nın anaokulu yapısına 

da yansımıştır (25). 

Birinci Dünya Savaşı, Japonya’da kapitalizmin ani gelişimine sebep olmuş, şehirlerde yaşayan 

orta sınıf insan sayısı çoğalmış ve bu insanlar özel anaokullarının baş destekçisi olmaya başlamıştır. 

1912 yılında devlete ait 2, belediyeye ait 223 ve özel 309 olmak üzere toplam 534 olan anaokulu 

sayısı, 1926 yılında devlete ait 2, belediye ait 372 ve özel 692 olmak üzere toplam 1066’ya, yani 1912 

yılındaki okul sayısının iki katına yükselmiştir. 1926 yılına kadar İlkokul Uygulama Kuralı içinde yer 

alan anaokulu ile ilgili bölüm, bu kuraldan ayrılarak ‘Okul Öncesi Eğitim Kuralı’ adı ile bağımsız hale 

getirilmiş, ancak içeriğinde önemli değişiklikler yapılmamıştır (25). 

Anaokullarının ne kadar yaygınlaşıp geliştiği söylense de, 5 yaş grubu çocuklarının okullaşma 

oranı 1926 yılında % 6 ve okullaşmanın en yüksek olduğu yıl olarak kabul edilen 1943 yılında ise hala 

% 10’du. Bu durum, II. Dünya Savaşının bitiminden önceki dönemde Japon anaokullarının sadece 

belli seviyedeki insanların çocuklarının gittiği eğitim kurumları olarak kalmaya devam ettiğini 

göstermektedir. II. Dünya Savaşının devam etmesi halkın yaşamında giderek daha fazla tehlike 

oluşturmaya başlamış; aynı zamanda kadın iş gücüne duyulan ihtiyaç ve bağımlı hale gelen 

ekonomiden dolayı yalnızca çocuğun bakımını üstlenen bakım kurumları çoğalmaya başlamıştır. 

Anaokulunun bakım kurumuna oranı, 1937 yılında 2,26/1 iken 1944 yılında 1/1 olmuştur. Bu 

eşitlikten hareketle anaokulları ve bakım kurumlarının birleştirilmesi planlanmış, ancak savaşın 

şiddetlenmesiyle bu plan gerçekleştirilememiştir. Artık şehirlere de bomba atılma tehlikesi söz konusu 

olduğundan Nisan 1944’de Tokyo’da bulunan tüm anaokullarının kapatılması emri verilmiştir. 

Böylece Ağustos ayından itibaren şehirlerde yaşayan çocuklar ailelerinden ayrılıp daha emniyetli 
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bölgelerde yaşamaya başlamış, okul öncesi yaştaki çocuklar da daha güvenli yerlerde oturan 

akrabalarının yanına gönderilmiştir (25). 

İkinci Dünya Savaşından Sonraki Dönem 

Savaşta yenilen Japonya, savaş öncesi sistemlerini tümüyle değiştirmek zorunda kalmış ve 

eğitimdeki reform da değişimde önemli bir yer tutmuştur. Şehirlerdeki anaokulları ve bakım 

kurumlarının çoğu bombalama nedeniyle yandığından Japonya’nın okul öncesi eğitimi yaygınlaştırma 

faaliyetleri savaş sonrasında bir hayli gerileyerek neredeyse başlangıç noktasına dönmüştür. 1943 

yılında toplam 2006 anaokulu ve 2184 bakım kurumu bulunmaktayken savaşın kaybedilmesinden 

sonra (1946) anaokullarının sayısı 1303’e, bakım kurumlarının sayısı 873’e gerilemiştir. 1947 yılında 

yürürlüğe giren ‘Okul Eğitimi Kanunu’na göre anaokulları ‘okul’ olarak kabul edilmiş; 1948 yılında 

yasalaşan ‘Çocuk Sosyal Yardım Kanunu’na göre bakım kurumları da ‘çocuk sosyal yardım kurumu’ 

olarak belirtilmiştir (25). 

Beş yaş çocuklarının anaokuluna gitme oranı 1947 yılında % 7,4 iken, 1955 yılında % 21,8’e 

yükselmiştir. Ekonomideki gelişmenin insan yeteneği sayesinde gerçekleşebileceğini savunan 

ekonomistler, insan yeteneğini geliştiren eğitim, özellikle de erken yaştaki eğitim ile ilgilenmeye 

başlayıp okul öncesi eğitimin geliştirmesini istemişlerdir. Aynı zamanda anaokuluna çocuğunu 

göndermek isteyen ebeveyn sayısı da çoğalmaya başlamıştır. Yapılan çalışmalar ve reformlar 

sonucunda 1960 yılından sonra anaokulu eğitimi halk arasında tanınmaya ve rağbet görmeye başlamış; 

1960 yılında 5 yaş grubu çocukların anaokuluna gitme oranı % 28,7 iken, 1970 yılında % 53,7’e ulaşıp 

büyük gelişme kaydetmiştir (25). 

Bakanlığın ilköğretim bölümü bünyesindeki anaokulu bölümü 1972 yılında bağımsız, ayrı 

bölüm haline getirilmiş ve anaokuluna çocuğunu gönderen anne-babaların parasal yükünü hafifletmek 

için ‘çocuğunu anaokuluna gönderme destek sistemi’ başlatılarak anaokullarının yaygınlaştırılmasına 

çalışılmıştır. 1976 yılında anaokuluna ve bakım kurumuna giden 5 yaş grubu çocuklarının oranı  % 

90’dan fazla olmuştur. Böylece okul öncesi dönemindeki çocukların büyük çoğunluğu en az bir yıl 

eğitim gördükten sonra ilkokula başlama fırsatını yakalamışlardır (25). 

Bugün Japonya’da üç-beş yaş arası çocukların aldığı eğitime, ‘okul öncesi eğitim’ 

denmektedir. Bu eğitim, Eğitim Bakanlığı tarafından denetlenen ‘anaokulu’ ve Sağlık ve Çalışma 

Bakanlığı tarafından denetlenen ‘bakım kurumu’ olmak üzere iki farklı kurum tarafından 

gerçekleştirmektedir. Bu kurumlardan anaokullarında ‘Anaokulu Eğitim Kanunu’na göre yalnızca 

eğitim; bakım kurumlarında ise ‘Bakım Kurumu Kanunu’na göre hem bakım hem de eğitim verildiği 

görülmektedir (26). 

Türkiye ve Japonya’daki okul öncesi eğitimin dünü ve bugünü karşılaştırıldığında 

benzerliklerin yanı sıra önemli farkların da olduğu görülmektedir. Japonya’da ilk okul öncesi eğitim 
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kurumu 1876’da, Türkiye’de ise Osmanlı İmparatorluğu döneminde 1900’lerin başında, yani yaklaşık 

25 sene sonra açılmıştır. Osmanlı İmparatorluğu’nda henüz anaokulu yokken Japonya’daki anaokulu 

sayısı 67’ye ulaşmıştır. Japonya’da anaokulunun tanımı ilk defa resmi açıklama ile 1899 yılında 

yapılırken, Türkiye’de 1913 yılında yapılmıştır. 1923 yılında Türkiye’deki okul öncesi eğitim kurumu 

sayısı 80 iken, Japonya’daki anaokulu sayısı 1926’da 1066’dır. Okul öncesi eğitim, her iki ülkede 

savaşlar nedeniyle kesintiye uğramasına rağmen Japonya’nın okul öncesi eğitimin önemini daha önce 

anlaması ve ilerleme kaydetmesi günümüzdeki önemli farkın da kaynağıdır. Türkiye’de 5-6 yaş 

çocuklarının okul öncesi eğitim kurumuna gitme oranı 2009 yılı istatistiklerine göre yaklaşık % 35 

iken, Japonya’da bu oran % 95’tir. 

Japonya’nın genel eğitim sisteminde okul öncesi eğitim, Eğitim Bakanlığına bağlı anaokulları 

ve Çalışma Bakanlığına bağlı bakım kurumları olmak üzere iki farklı kurumda gerçekleştirilmektedir. 

Türkiye’de de benzer şekilde anasınıfları ve anaokulları Milli Eğitim Bakanlığına; yuva, kreş ve 

gündüz bakım evleri Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağlıdır. Her iki ülkede de Milli 

Eğitim Bakanlığına bağlı okul öncesi eğitim kurumlarının öncelikli amacı eğitim, diğerlerinin ise 

bakımdır ve bu farklı kurumlarda uygulanan eğitimde eşitlik sağlanmasına ihtiyaç duyulmaktadır. 

Bireylerin doğumdan ölüme kadar kendi toplumunun kültürel istek ve beklentilerine uyacak 

biçimde etkilenmesine ve değiştirilmesine ‘kültürlenme’ denir. Kültürlenmenin amaçlı olarak yapılan 

kısmı eğitimdir, dolayısıyla eğitimin evrensel kavram üzerinde yapılandırılmış olsa da, toplumdaki 

kültürel farklılıklardan etkilenmesi kaçınılmazdır (27). Bu nedenle araştırmada farklı ekonomik ve 

kültürel özelliklere sahip olan Japon ve Türk toplumlarının okul öncesi eğitimin önemi ile ilgili 

düşüncelerinin çocuklarla en yakından ilgilenen kişiler olan annelerin görüşlerine başvurularak 

belirlenmesi amaçlanmıştır.  

YÖNTEM 

Örneklem 

Araştırmanın örneklemini İstanbul ve Osaka’daki üst ve orta sosyo-ekonomik düzey 

ailelerinin yaşadığı semtlerde bulunan Eğitim Bakanlığına bağlı 27 özel anaokuluna (İstanbul’da 12 

özel anaokulu, Osaka’da 15 özel anaokulu) devam eden 3-6 yaş çocuklarının anneleri oluşturmaktadır. 

Annelerin sayısı, tesadüfi yöntemle seçilen 300 Japon ve 300 Türk olmak üzere 600’dür. 

Verilerin Toplanması 

Japon ve Türk annelerin demografik özellikleri ile okul öncesi eğitime verdikleri önemi 

belirlemek için araştırmacılar tarafından bir anket geliştirilmiştir. Anket sorularının tamamı kapalı 

uçludur ve örneklemden kendilerine uygun yanıtı seçmeleri istenmiştir. Anketin Japoncaya çevirilmesi 

ve uygulanması Japon araştırmacı tarafından gerçekleştirilmiştir. 
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Türk ve Japon annelerin anket sorularına verdikleri yanıtların frekans ve yüzdeleri 

hesaplanmıştır. 

SONUÇ VE TARTIŞMA 

Örneklemin Demografik Özelliklerine İlişkin Sonuçlar 

Annelerin yaşının sorulduğu soruyu bir Japon anne yanıtlamamıştır. Örneklemin hemen 

hemen aynı oranda (Japon n=125, % 41,8 - Türk n= 123, % 41) 31-35 yaş grubunda olduğu 

saptanmıştır. Annelerin en yoğun olarak bulundukları ikinci yaş grubu ise 36-40’tır. Bu grupta 112 (% 

37,5) Japon, 91 (% 30,3) Türk anne bulunmaktadır. 41 yaş ve üstü grubunda 36 (% 12) Japon, 26 (% 

8,7) Türk; 26-30 yaş grubunda 22 (% 7,4) Japon, 44 (% 14,7) Türk; 21-25 yaş grubunda 3 (% 1) 

Japon, 16 (% 5,3) Türk anne vardır. 20 yaş ve altı grubunda ise bir (% 0,3) anne (Japon) 

bulunmaktadır. Örneklemin genelinde Türk annelerin Japon annelerden daha genç olduğu ve annelerin 

çoğunluğunun 31 yaş üzerinde bulunduğu görülmektedir. 

Annelerin öğrenim durumunu belirlemek amacıyla sorulmuş olan soruya 300 Japon annenin 

141’i (% 47) yanıt vermeyi kabul etmemiştir. Yanıt veren Japon annelerin ve Türk annelerin öğrenim 

durumuna bakıldığında üniversite mezunu 97 (% 61) Japon,  148 (% 49,3) Türk; lise mezunu 55 (% 

34,6) Japon, 92 (% 30,7) Türk; ortaokul mezunu 6 Japon (% 3,8), 12 (% 4) Türk anne olduğu 

görülmektedir. Lisansüstü (yüksek lisans ve/veya doktora) öğrenim yapmış Japon anne sayısı 1 (% 

0,6) iken Türk anne sayısı 22 (% 7,3)’dir. Bu sonuçlara göre hem Türk hem de Japon annelerin 

öğrenim düzeyinin yüksek olduğu, Türk annelerin öğrenim düzeyinin ise Japon annelerden daha 

yüksek olduğu söylenebilir. 300 Türk annenin 26’sı (% 8,7) ilkokul mezunu iken, öğrenim durumu 

hakkında bilgi vermeyi kabul eden Japon anneler arasında ilkokul mezunu bulunmamaktadır. Bunun 

nedeni olarak 9 yıllık eğitimin 1947 yılından beri Japonya’da zorunlu olması gösterilebilir. 

Örneklemin çocuk sayısına bakıldığında 55 (% 18,3) Japon ve 151 (% 50,3) Türk annenin tek; 

167 (% 55,7) Japon, 130 (% 43,3) Türk annenin iki; 70 (% 23,3) Japon, 17 (% 5,7) Türk annenin üç; 7 

(% 2,3) Japon ve bir (% 0,3) Türk annenin dört çocuğu olduğu saptanmıştır. Ayrıca örneklemde 5 

çocuk sahibi olan bir Japon, bir de Türk anne vardır. Üç ve dört çocuk sahibi olma oranı Japon 

annelerde daha fazladır. Bu sonuçlara göre her iki kültürde de annelerin en fazla iki çocuk sahibi 

olmayı tercih ettikleri düşünülebilir. 2004 yılında Japonya’nın Tokyo ve Osaka kentlerinde yapılan bir 

araştırmanın örneklemindeki 500 annenin % 18.4’ünün tek çocuklu, % 68’inin iki çocuklu olduğu 

bulunmuştur (28). Bu durumun Japon kültüründe tek çocuğun bencil olacağı, kardeşi olursa 

paylaşmayı öğreneceği düşüncesinden kaynaklandığı söylenebilir. Türkiye’de ise orta ve yüksek 

sosyo-kültürel ve ekonomik düzeyde olan ailelerde çocuk sayısının giderek düştüğü bilinen bir 

gerçektir.  
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Örneklemdeki annelere çalışıp çalışmadıkları sorulmuş, alınan yanıtlara göre 171 (% 57) Türk 

annenin çalışmasına karşın ancak 89 (% 29,7) Japon annenin çalışmakta olduğu saptanmıştır. 

Görüldüğü gibi Türk annelerin çalışma oranı Japon annelere oranla daha yüksektir. Bu durumun 

Japonya’da iş yerlerinin evli ve çocuk sahibi kadınları çalıştırmayı tercih etmemelerinden ve 4 

yaşından küçük çocukların gidebilecekleri okul öncesi eğitim kurumlarının ya da bakıcı kadınların 

ücretinin pahalı olmasından kaynaklandığı söylenebilir. Bir başka nedeni ise çocuğu küçük olan Japon 

annelerin çocuklarına evde kendilerinin bakmak istemesi olabilir. Japonya’nın Tokyo ve Osaka 

kentlerinde yapılan bir araştırmanın örneklemindeki 500 annenin % 69.3’ü çocuğunun yaşı küçük 

olduğu için çalışmak istemediğini belirtmiştir (28). Dikkat çekici bir sonuç ise ekonomik durumlarının 

iyi olmasına karşın Türk annelerin çalışma oranının yüksek oluşudur. 

Örneklemdeki annelere evde mi yoksa bir iş yerinde mi çalıştıkları sorulmuştur. Bu soruyu 

çalışan 89 Japon anneden 1’i yanıtlamamıştır. Elde edilen sonuçlara göre 88 Japon annenin 28’i (% 

31,8) evde, 60’ı (% 68,2) bir iş yerinde; 171 Türk annenin 10’u (% 5,8) evde, 161’i (% 94,2) ise bir iş 

yerinde çalışmaktadır. 

Haftalık çalışma süresinin sorulduğu soruya verilen yanıtlara göre 4 (% 4,5) Japon, 22 (% 

12,9) Türk anne haftanın her günü tam gün; 12 (% 13,6) Japon, 107 (% 62,6) Türk anne beş tam iş 

günü; 6 (% 6,8) Japon, 3 (% 1,8) Türk anne haftanın her günü yarım gün; 9 (% 10,2) Japon, 10 (% 5,8) 

Türk anne beş yarım iş günü; 28 (% 31,8) Japon, 8 (% 4,7) Türk anne haftada 2-3 gün çalışmaktadır. 

Bu soruda 29 (% 33) Japon ve 21 (% 12,3) Türk anne ‘diğer’ şıkkını işaretlemiştir. Bu yanıtlara 

bakıldığında Türk annelerin çoğunun beş tam iş günü çalıştığı; Japon annelerin çalışma sürelerinin 

herhangi bir şıkta çok fazla yoğunlaşmadığı, farklı çalışma sürelerine sahip oldukları görülebilir. 

Japon ve Türk annelerin çalışma yerleri ve haftalık çalışma sürelerindeki farklılığın iki 

kültürün koşullarından da kaynaklanmış olabileceği düşünülebilir, çünkü Türkiye’deki çalışma 

koşulları ağırlıklı olarak iş yerinde ve beş tam iş günü şeklindedir. 

Çalışan annelere sorulan ‘çocuğunuza okul öncesi eğitim kurumundan geldikten sonra evde 

kim bakıyor?’ sorusunu 88 çalışan Japon anneden 6’sı yanıtlamamıştır, dolayısıyla Japon annelerin 

yanıtları 82 kişi üzerinden değerlendirilmiştir. Bu soruya 42 (% 51,2) Japon, 76 (% 44,4) Türk anne 

‘ben de aynı saatte eve gelmiş oluyorum’; 17 (% 20,7) Japon, 33 (% 19,3) Türk anne ‘anneannesi-

babaannesi bakıyor’; 4 (% 4,9) Japon, 1 (% 0,6) Türk anne ‘yalnız kalıyor’; 4 (% 4,9) Japon, 1 (% 0,6) 

Türk anne ‘bir akraba bakıyor’; 1 (% 1,2) Japon, 4 (% 2,3) Türk anne ‘ağabeyi-ablası bakıyor’ 

yanıtlarını vermiştir. ‘Komşu bakıyor’ yanıtı veren Japon anne yokken, bu yanıtı veren iki (% 1,2) 

Türk anne bulunmaktadır. ‘Bakıcı var’ yanıtı veren Japon anne sayısı bir (% 1,2) iken Türk anne sayısı 

29 (% 16,9)’dur. 13 (% 15,8) Japon ve 25 (% 14,6) Türk anne bu soruyu ‘diğer’ şıkkını işaretleyerek 

yanıtlamıştır. Elde edilen sonuçlardan da görüldüğü gibi Japon ve Türk annelerin yarıya yakını bu 

soruyu ‘ben de aynı saatte eve gelmiş oluyorum’ şeklinde yanıtlamıştır. Hem Türk hem de Japon 
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annelerin evde çocuğa bakan kişi olarak ikinci sırada ‘anneanne veya babaanne’ seçeneğini 

işaretledikleri belirlenmiştir. Bu durum iki kültür arasındaki benzer noktalardan biri olarak görülebilir. 

Çocuğuna bakıcının baktığını söyleyen Türk anne sayısı 29 iken, Japon anne sayısı 1’dir. Buna 

Türkiye’de işgücünün ucuz olmasına karşın Japonya’da bakıcı kadın ücretinin yüksek olması neden 

olmaktadır denebilir. 

Çalışmayan annelere de çocuklarına evde kimin baktığı sorulmuş; çalışmayan 194 Japon 

anneden 191’i (% 98,5) ve çalışmayan 108 Türk anneden 104’ü (% 96,3), yani hemen hemen 

tamamına yakını çocuklarına kendilerinin baktığını belirtmiştir. 

Bir proje kapsamında İstanbul’da yapılan araştırmada da benzer sonuçlar bulunmuştur. 

Çalışan annelerin yarıya yakını, çalışmayan annelerin ise yaklaşık tamamı çocuklarına kendileri 

bakmaktadır. Çocuğa bakan kişilerde en çok işaretlenen ikinci seçenek ise ‘aile büyüklerinden biri’ 

olmuştur (29). 

Annelere kendilerinin bir okul öncesi eğitim kurumuna gidip gitmedikleri sorulmuş; 300 

Japon annenin 292’si (% 97,3) bu soruyu ‘evet’, 300 Türk annenin 253’ü (% 84,3) ise ‘hayır’ olarak 

yanıtlamıştır. Bu sonuçtan da görüldüğü gibi iki farklı kültür ve ekonomik gelişmişlik düzeyine sahip 

Türk ve Japon annelerin bu soruya verdikleri yanıtlar arasında büyük fark vardır. Örneklemdeki 

annelerin çoğunluğunun 31 yaş üzerinde olduğu düşünüldüğünde, bu durum, Japonya’da okul öncesi 

eğitimin Türkiye’den çok önce yaygınlaştığının bir göstergesi olarak kabul edilebilir. 

Okul öncesi eğitimden yararlanmamış olan annelere kendilerinde bir eksiklik hissedip 

hissetmedikleri sorulmuştur. Örneklemde okul öncesi eğitim kurumuna gitmemiş yalnızca 8 Japon 

anne vardır ve bunlardan ikisi eksiklik hissettiklerini söylemiştir. Türk annelerden okul öncesi eğitim 

kurumuna gitmemiş olmaktan dolayı eksiklik hissedenler (n=132, % 52,0) ile etmeyenlerin (n=122, % 

48,0) oranı hemen hemen yarı yarıyadır. Türk annelerin verdiği bu yanıttan okul öncesi eğitimin 

önemini bildikleri sonucu çıkarılabilir. 

Örneklemin Okul Öncesi Eğitime Verdikleri Öneme İlişkin Sonuçlar 

Annelere çocuklarının gittiği okul öncesi eğitim kurumunda düzenlenen eğitim ile ilgili 

seminer ve toplantılara katılıp katılmadıkları sorulmuştur. Bu soruyu iki Japon ve 13 Türk anne 

yanıtlamamıştır, dolayısıyla annelerin yanıtları 298 Japon ve 287 Türk anne üzerinden 

değerlendirilmiştir. Soruya 173 (% 58,1) Japon ve 161 (% 56,1) Türk anne ‘her zaman katılıyorum’, 

103 (% 34,6) Japon ve 108 (% 37,6) Türk anne ‘ara sıra katılıyorum’, 22 (% 7,4) Japon ve 18 (% 6,3) 

Türk anne ise ‘hiç katılmıyorum’ yanıtı vermişlerdir. Her cevap şıkkında Türk ve Japon anne oranları 

birbirine çok yakındır. 
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Annelere okul öncesi eğitim ve bu dönem çocukları ile ilgili kitap okuyup okumadıkları da 

sorulmuştur. Bu soruyu 30 Japon ve 11 Türk anne yanıtlamamıştır, dolayısıyla annelerin yanıtları 270 

Japon ve 289 Türk anne üzerinden değerlendirilmiştir. Soruyu 140 (% 51,9) Japon ve 166 (% 57,4) 

Türk anne ‘okuyorum’, 130 (% 48,1) Japon ve 123 (% 42,6) Türk anne ‘okumuyorum’ şeklinde 

yanıtlamıştır. Okul öncesi eğitim ve bu dönem çocukları ile ilgili kitap okuyan Türk ve Japon anne 

oranları birbirine yakınken, okumayan anneler ile okuyan annelerin oranı da yaklaşık yarı yarıyadır. 

Bu iki soruya verilen yanıtlara bakıldığında, örneklemdeki annelerin tamamına yakınının 

eğitim ile ilgili seminer ve toplantılara her zaman ya da arasıra katıldığı, ancak öğrenim düzeyleri 

yüksek olmasına rağmen okul öncesi eğitim ve bu dönem çocukları ile ilgili kitap okumayan annelerin 

örneklemin yaklaşık yarısını oluşturduğu görülmektedir. Bu sonuçlar hem Türk hem de Japon 

annelerin kitap okuyarak değil, dinleyerek bilgilenmeyi tercih ettiklerini ve okul öncesi eğitime önem 

verdiklerini düşündürmektedir. Bir proje kapsamında İstanbul’da yapılan araştırmada okul öncesi 

eğitime verilen önem açısından çocuk eğitimi, anne-baba eğitimi gibi konularda bir eğitim ya da kurs 

alan ve almayan anne-babalar arasında alanların lehine .05 düzeyinde istatistiksel açıdan anlamlı bir 

fark bulunmuştur (29).  

Örnekleme uygulanan anketteki ‘evde çocuğa bakacak biri olduğunda çocuğun okul öncesi 

eğitim kurumuna gitmesi gerekmez’ ifadesini iki Japon ve iki Türk anne yanıtlamamıştır. Bu soruyu 

286 (% 96,0) Japon ve 287 (% 96,3) Türk anne ‘katılmıyorum’, 4 (% 1,3) Japon ve 7 (% 2,3) Türk 

anne ‘katılıyorum’ şeklinde yanıtlarken; 8 (% 2,7) Japon ve 4 (% 1,3) Türk anne ‘kararsız’ olduklarını 

belirtmiştir. Bu soruya verilen yanıtlara bakıldığında Japon ve Türk annelerin tamamına yakınının 

evde çocuğa bakacak biri olsa bile çocuğun bir okul öncesi eğitim kurumuna gitmesi gerektiği 

yönünde görüş bildirdikleri görülmektedir. Bu sonuç hem Türk hem de Japon annelerin okul öncesi 

eğitime önem verdiklerini göstermesinin yanı sıra Türkiye’de okul öncesi eğitimin yaygınlaşması 

açısından umut verici ve sevindiricidir. 

‘Çocuğunuzu okul öncesi eğitim kurumuna yollama nedeniniz nedir?’ sorusunu üç Japon ve 

bir Türk anne yanıtlamamıştır. Soruya 229 Japon ve 216 Türk anne hemen hemen aynı oranda (% 

77,1-% 72,2) ‘çocuğumun gelişimi için’; 54 (% 18,2) Japon ve 34 (% 11,4) Türk anne ‘çocuğumu 

ilkokula hazırlamak için’; 7 (% 2,4) Japon ve 47 (% 15,7) Türk anne ‘çocuğumun zihinsel gelişimi 

için’; 6 (% 2,0) Japon ve bir (% 0,3) Türk anne ‘çocuğuma evde bakacak kişi olmadığı için’ ve bir (% 

0,3) Japon bir de (% 0,3) Türk anne ise ‘çocuğumun gerekli bakımını sağlamak için’ yanıtını 

vermiştir. Bu sonuçlar, Japon ve Türk annelerin çoğunluğunun çocuklarını bir okul öncesi eğitim 

kurumuna gönderme nedenlerinin kurum eğitiminin çocuklarının gelişimine katkıda bulunacağına 

inandıkları şeklinde yorumlanabilir. Türk milli eğitim sisteminin okul öncesi eğitim ile ilgili 

amaçlarından biri ‘çocuğu ilköğretime hazırlamak’ olmasına rağmen Türk annelerin yanıtlarında bu 
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seçenek ancak üçüncü sırada yer almıştır. Japon annelerin yanıtlarında bu seçeneğin ikinci sırada yer 

almasının nedeni ise Japonya’da anaokulunun ilkokulun ilk basamağı olarak kabul edilmesi olabilir. 

110 ebeveyn ile yapılan bir araştırmada farklı sonuçlarına ulaşılmıştır. Buna göre çocuğu 

resmi okul öncesi eğitim kurumuna giden veliler % 56.4, çocuğu özel okul öncesi eğitim kurumuna 

giden veliler % 25 ile birinci sırada okul öncesi eğitim kurumunun görevinin çocuğu ilkokula 

hazırlamak olduğunu belirtmiştir (30). Bir başka çalışmada ise aileler, okul öncesi eğitim kurumlarının 

bakım amaçlı olmasından çok eğitim amaçlı olması; okul öncesi eğitim programlarının çocuğu 

zihinsel ve sosyal olarak geliştirebilecek düzeyde olması gerektiğini düşünmektedirler (31).  

Okul öncesi dönemde alınan eğitimin çocuğun ileriki eğitimini olumlu yönde etkileyeceği 

ifadesine annelerin katılıp katılmadıkları sorulmuştur. İki Japon anne yanıt vermemiştir. Elde edilen 

sonuçlara göre 263 (% 88.3) Japon, 289 (% 96.3) Türk annenin bu soruyu ‘katılıyorum’; 3 (% 1) Japon 

ve 4 (% 1,3) Türk annenin ‘katılmıyorum’; 32 (% 10,7) Japon ve 7 (% 2,3) Türk annenin ‘kararsızım’ 

şeklinde yanıtladıkları belirlenmiştir. Görüldüğü gibi anneler okul öncesi dönemde alınan eğitimin 

çocuğun ileriki eğitimini olumlu yönde etkileyeceği görüşüne oldukça yüksek oranda katılmışlardır. 

Bu görüşe katılan Türk annelerin sayısı Japon annelerden daha çoktur, ayrıca bu soruya ‘kararsızım’ 

yanıtını veren Türk anne sayısı 7 iken, Japon anne sayısı 32’dir. Bu sonuç; Türk annelerin okul öncesi 

eğitimin çocuğun ileriki yaşamına olumlu etkilerinin daha çok farkında oldukları, ayıca örneklemdeki 

annelerin okul öncesi eğitime önem verdikleri, okul öncesi eğitimi bir bakım kurumu olarak 

görmedikleri, çocuklarının eğitiminde kendi yapabileceklerinden çok okul öncesi eğitim kurumunun 

yapabileceklerinin daha önemli olduğuna inandıkları şeklinde yorumlanabilir. 

Örneklemdeki annelere çocuğun okul öncesi eğitim kurumuna başlaması için en uygun yaşın 

kaç olduğu sorulmuş; üç Japon ve bir Türk anne yanıt vermemiştir. Bu soruyu 155 (% 52.2) Japon, 

132 (% 44.1) Türk anne ‘üç yaş’;  117 (% 39,4) Japon, 78 (% 26,1) Türk anne ‘dört yaş’ olarak 

yanıtlamıştır. Görüldüğü gibi örneklemdeki hem Türk hem de Japon annelerin yanıtları çok büyük 

oranda üç-dört yaşta yoğunlaşmaktadır. Ayrıca bu soruyu ‘5 yaş’ olarak yanıtlayan 10 (% 3,4) Japon, 

61 (% 20,4) Türk anne; ‘iki yaş’ olarak yanıtlayan 10 (% 3,4) Japon, 10 (% 3,3) Türk anne 

bulunmaktadır. ‘Bir yaş’ yanıtı veren bir Japon ve bir Türk anne vardır. Çocuğun ‘bir yaşından önce’ 

okul öncesi eğitim kurumuna gitmesi yönünde görüş bildiren üç (% 1) Japon anne varken Türk anneler 

bu görüşe katılmamıştır. Bu soruda ‘altı yaş’ seçeneğini işaretleyen Japon anne olmamasına karşın 16 

(% 5,4) Türk anne vardır. Bu sonuçlara göre her iki kültürde de annelerin çocuklara yaşamlarının ilk 

iki yılında evde bakılması ve çocukların en az üç yıl okul öncesi eğitim kurumuna gitmeleri 

gerektiğine inandıkları anlaşılmaktadır. 

Okul öncesi eğitimin zorunlu olması gerekir ifadesine annelerin katılıp katılmadıkları 

sorulmuş; bir Japon ve bir Türk anneden yanıt alınamamıştır. Bu soruyu 84 (% 28,1) Japon, 260 (% 

87) Türk anne ‘katılıyorum’; 125 (% 41,8) Japon, 27 (% 9) Türk anne ‘katılmıyorum’ şeklinde 
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yanıtlarken 90 (% 30,1) Japon ve 12 (% 4) Türk anne ‘kararsız’ olduklarını belirtmiştir. Japon 

annelerin okul öncesi eğitimin zorunlu olması gerektiği görüşüne yüksek oranda katılmamalarının 

okul öncesi eğitimin zorunlu olmamasına karşın Japonya’da okullaşma oranının zaten % 95 

olmasından kaynaklandığı düşünülebilir. Türkiye’de ise okul öncesi eğitim okullaşma oranı çok düşük 

olduğundan Türk annelerin çoğu okul öncesi eğitimin zorunlu olması gerektiğini belirtmiş olabilirler, 

bu da annelerin okul öncesi eğitimin önemini anladıklarını göstermektedir. Türkiye’de yapılan bir 

çalışmada annelerin % 96’sı çocuklarının tüm bakım ve eğitim sorunları evde giderilebilse bile 

çocuklarını okul öncesi eğitim kurumuna yollayacaklarını söylemişlerdir (32).  

Japon ve Türk annelerin okul öncesi eğitimin önemine yönelik sorulara verdikleri yanıtlara 

bakıldığında iki farklı kültüre sahip olmalarına rağmen benzer yanıtlar verdikleri, çocuğun kurumda 

okul öncesi eğitim almasının gerekliliğine inandıkları, yani okul öncesi eğitimin önemini bildikleri 

görülmektedir. 
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ÖZET 

İnsanlar toplum içinde yaşarlar ve toplumsallaşmaya ihtiyaç duyarlar. Sosyal ilişkileri 

sürdürürken toplumca uygun davranışları öğrenirler. Okul öncesi eğitimde uygulanan sanat eğitimiyle 

çocuklara planlı çalışma alışkanlığı, sorumluluk alma, işbirliği, yardımlaşma, dayanışma alışkanlığı 

geliştirme ve başkaları ile olumlu ilişki kurma öğretilir. Ancak, çevre çocuğun psikososyal gelişiminde 

önemli bir etkendir. Çocuğun yaşadığı çevre sosyal ilişkilerde nasıl davranması gerektiğini göstererek 

psikososyal gelişimlerini etkilemektedir.  

Bu araştırmada okul öncesi eğitime devam eden 6 yaş çocukların yetiştikleri sosyo-kültürel 

çevrenin,  anne- baba eğitim düzeyinin, ailenin sosyo- ekonomik düzeyinin,  cinsiyetin,  okul öncesi 

eğitime devam süresinin, kardeş sayınsın, öğretmenin kıdem ve mezun olduğu program türünün 

çocukların psikososyal gelişimlerindeki etkisi incelenmiştir. Psikososyal gelişimlerini ölçmek için 

Türk Psikoloji Derneği Okul Öncesi Komisyonu (1998) tarafından geliştirilen Psikososyal Davranışlar 

Testi kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemi, tesadüfi küme örneklemi ile belirlenmiş ve 119 çocuktan 

oluşmaktadır. Okul öncesi eğitime devam eden 6 yaş çocuklarının farklı sanat etkinliklerindeki ( 

boyama, kağıt işleri, artık materyal çalışma ve proje çalışmaları)  davranışları 4 ay boyunca kameraya 

çekilmiş ve psikososyal davranışları iki gözlemci tarafından incelenmiştir. İki gözlemcinin verdiği 

puanlar arasındaki korelasyon hesaplanmış ve iki gözlemcinin verdiği puanların ortalamaları 

kullanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS 11.0 paket programı kullanılmış ve verilerin analizinde 
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pearson momentler çarpımı korelasyonu, regresyon analizi ve aritmetik ortalama, standart sapma 

değerleri kullanılmıştır.  

Araştırmanın sonucunda çocukların psikososyal davranışları ile çocukların yaşadığı sosyo-

kültürel çevre, anne- baba eğitim düzeyi, kardeş sayısı,  okul öncesi eğitim kurumuna devam süresi, 

sosyo- ekonomik düzey arasında pozitif anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Ayrıca ailenin sosyo-ekonomik 

düzeyi,  anne eğitim düzeyi, baba eğitim düzeyi, kardeş sayısı ve öğretmenin kıdeminin çocukların 

psiko-sosyal gelişim puan ortalamalarını yordadığı ancak cinsiyet ve öğretmenin mezun olduğu okul 

türünün yordamadığı bulunmuştur.   Araştırma bulguları ilgili yayınlarla tartışılmış ve aile ve 

öğretmenlere önerliler getirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Sanat Eğitimi, Psikososyal gelişim, okul öncesi eğitim  

ABSTRACT 

          People live in a society and they need socialization. While maintaining social relations, they 

learn behaviors approved by the society. Through art education, which is applied in preschool 

education, planned studying habits, taking responsibilities, cooperating, helping, developing solidarity 

habit, and building positive relations with others are taught to the children.  But,  the environment is an 

important factor in the psycho-social development of children. It is thought that the environment in 

which the child lives will affect the psycho-social development by showing him/her how to behave in 

his/her social relations. 

In this research, psycho-social developments of 6 year old children that attend preschool in 

affect of sosyo-culturel level, educational level of parent, attend preschool in year,  sosyo- economic 

level, sex, number of sibling  the status and graduation program of the teacher  has been investigated. 

Psycho-social Behaviors Scale for Preschoolers which was developed by Turkish Psychology Union 

Preschool Committee (1998) was applied to designate the psycho-social development. The sample was 

determined with random classification sampling method  and is composed of  119 children.The 

research has been done according to the scanning model. Different art activities (painting, paper-work 

and working with used items) of children attending at preschools were recorded on camera and the 

psycho-social behaviors were assessed by two observers in four month. The correlation among the 

scores, which were given by the two observers, was calculated and the averages of the two observers’ 

scores were used. SPSS 11.0 Packet Program was used for the analyses of the data and the data was 

tested through the pearson moments multiplication correlation coefficient,reggression analyze, mean 

and std. devilation.   

As the result of the research, it was found that a positive sided significant relation was found 

between  sosyo-economic level, sosyo-culturel level, education level of parents, number of sibling and 

attend preschool for year, status of the teacher and  psyho- social development. It was seen that 
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parents’ sosyo-culturel level, sosyo- economic level, parents’ education level, number of sibling, 

attend preschool for year and status of teacher explains and predicts psycho-social development level  

6 year old children that attend preschool.The research findings have been discussed through relevant 

publications, and suggestions have been created for families and teachers in this direction.                 

   Key Words: Art education, Psyho- social development, Preschool education.  

1.GİRİŞ 

İnsanlar toplum içinde yaşarlar ve toplumsallaşmaya ihtiyaç duyarlar. Kültürel koşullar içinde 

sosyal ilişkiler, gerek toplumun gerekse bireyin yapısını etkiler. Bu nedenle, bireyin tüm yaşamı 

çevresine uyum sağlama çabası içinde geçer (27). Birey doğduğu andan itibaren bir yandan biyolojik 

bakımdan gelişirken, bir yandan da toplumun norm ve değerlerini benimseyerek toplumun bir üyesi 

haline gelmektedir(Akt:14). Çocuk dünyaya geldikten sonra, çevresini saran fiziksel ve sosyal çevreye 

uyum savaşı verirken, bu çabasında en büyük desteği anne ve babasından alır. Anne- babanın ve aile 

içindeki diğer bireylerin çocukla olan etkileşimi, çocuğun aile içindeki yerini belirler. Çocuğa 

yöneltilen davranış ve ona karşı takılan tutum ve çocuğun sosyalleşmesi yolunda kendisine tanınan 

deneyim fırsatları, bu dönemde önemlidir (28). Çocuğun topluma ve sosyal yaşantılarına karşı 

tutumlarının biçimi, başkalarıyla nasıl geçineceği, geniş ölçüde yaşamın ilk yıllarındaki öğrenme 

deneyimlerine bağlıdır (28).  Çocuklar yaşadıkları deneyimler sırasında hem yardım severlik, işbirliği 

gibi olumlu davranışları hem de saldırganlık gibi davranışları kazanırlar (20). Çocuğun ise bu 

davranışlardan hangisini benimseyeceği ve hangisini sergileyeceği büyük ölçüde çocuğa sağlanan 

sosyal öğrenme yaşantılarına ve çevresinde örnek gördüğü modellere bağlıdır. Sosyal davranışların 

gelişimi genellikle çocukların bir takım özel yaşantıları tarafından tayin edilir (20). Bu nedenle aile ve 

aile içindeki bireyler sosyal davranışların öğrenilmesinde önemli modellerdir.  Çocuk, ailenin özdeşim 

modellerini örnek alır ve onların yaşama biçimlerini taklit yoluyla öğrenir (27).  

 Çocuklar, okul öncesi eğitim kurumuna gelinceye kadar birçok sosyal davranışı ailelerinden 

ve diğer yetişkinlerden öğrenirler. Çocuk okula başladığı andan itibaren ise önemli model özelliği 

taşıyan aile üyelerinin yerini öğretmen almaktadır.  Çocuğun yaşamında ailesinden sonra en önemli 

kişi ve sosyal kurum, okul ve çocuğun öğretmenidir (5). Çocuklar okula başladığında evde kabul 

gören bir sosyal davranışın, okulda kabul görmediğini ya da farklı biçimlerde davranılması gerektiğini 

keşfeder (25). Çocuk yalnızca okulda sosyal kabul gören davranışları öğrenmekle kalmaz, ayrıca aile 

dışındaki yetişkinlerle ve kendi yaşıtlarıyla etkili biçimde etkileşimde bulunma yollarını da öğrenir 

(25). Okuldaki yaşıtları çocukların sosyal davranışlarını etkiler ve kendilerini daha iyi anlamalarına 

yardımcı olur. Grup içindeki ilişkiler, karşılıklı saygıya ve işbirliğine dayalıdır. Çocukların okul 

yaşantılarında olumlu sosyal davranışları kazanmasında öğretmenin tutum ve davranışları önemli 

etkendir.  
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 Okulöncesi dönemdeki çocuklar yeni arayışlar içine girerek yaratıcılıklarını geliştirme ve 

sanatsal süreç içinde yardım alabileceği, iletişim kurabileceği, birey olarak varlığını ifade edebileceği, 

işbirliği yapabileceği arkadaş grubuna ihtiyaç duyarlar (5). Erken çocukluk döneminde görsel sanat 

eğitimin amaçları ve hedeflerinin biri de çocuklara birlikte çalışma fırsatı vermek, grupla planladıkları 

sanat etkinliğini organize etme ve yönetme imkânı vermek ve çocuğun özgüvenini ve bağımsızlığını 

desteklemektedir (4; 22). Çocuklara görsel sanat etkinlikleri ile çocuklara planlı programlı çalışma 

alışkanlığı, sorumluluk yükleme, işbirliği yapma, yardımlaşma ve dayanışma alışkanlığı,  başkalarıyla 

olumlu ilişkiler kurabilme, problem çözme, akranları ile fikirlerini paylaşma, diğerlerinin sanat 

çalışmalarına saygı duyma öğretilmekte ve çocukların kazandığı bu psiko-sosyal davranışları 

sergilemelerine olanak verilmektedir ( 4; 1; 3; 22; 26; 16).  

Bu gün eğitim sürecinde akademik becerilerle birlikte çocukların sosyal gelişimlerinin de 

temel olduğundan yola çıkılarak psiko-sosyal becerilerin geliştirilmesi önem kazanmıştır (2). Psiko-

sosyal beceri çocuklarda akran grupları, aile ve öğretmenleri ile pozitif ilişkinin olmasıdır. Daha 

spesifik olarak, psio-sosyal beceri duyguları düzenleme becerileri, sosyal beceri ve pozitif iletişim 

becerileri gibi temel becerilerle açıklanabilir. Çocukların psiko-sosyal becerileri birçok etkinin ürünü 

olabilir. Hem aile hem de okul çevreleri psiko-sosyal gelişimin biçimlenmesi ve açıklanmasında 

önemlidir (10). Kendini ifade etme, kendine güven, arkadaşları, aileleri ve diğer önemli bireylerce 

kabul görme, sosyal bağımsızlık gibi tüm bu becerilerin geliştirilmesi çabalarının temelinde, psiko-

sosyal davranışları geliştirebilmek ve çocukların uygun davrandıklarında desteklenmesi bulunmaktadır 

(2). Bu nedenle araştırmada okul öncesi dönem çocukların psiko-sosyal gelişimleri etkileyen aile ve 

öğretmene ait özellikler belirlenmeye çalışılmış ve erken müdahaleler için öneriler getirilmiştir. 

1.1.Problem  Durumu    

Bu araştırmanın amacı,  okul öncesi eğitime devam eden 6 yaş çocukların psiko-sosyal 

gelişimleri puanları ile yaşadıkları sosyo- kültürel çevre, sosyo-ekonomik düzey, anne- baba eğitim 

düzeyi, kardeş sayısı, cinsiyet, okul öncesi eğitime devam etme süresi, öğretmenin kıdem ve mezun 

olduğu okul türü ile anlamlı düzeyde bir ilişki olup olmadığını ve yukarıda sayılan faktörlerin 

çocukların psiko-sosyal gelişimlerini anlamlı düzeyde yordayıp yordamadığını belirlemektir.   

2.YÖNTEM 

 2.1.Araştırma Grubu  

Araştırmanın evrenini Konya’da okul öncesi eğitime devam eden 6 yaş çocukları 

oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini oluşturmak için tesadüfi küme örneklemi yöntemi ile 4 üst 

sosyo kültürel çevrede, 4 orta sosyo- kültürel çevrede, 4 alt sosyo-kültürel çevrede okul belirlenmiş, 

yine aynı okullardan tesadüfi eleman örnekleme yöntemi ile 10’ar çocuk seçilmiştir. Araştırmaya 120 
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çocuk alınmış, ancak bir çocuk okula devam etmediği için örneklemden çıkarılmıştır. Araştırma 119 

çocukla yürütülmüştür.  

2.2.Veri Toplama Araçları  

Araştırma verilerini toplamak amacıyla Türk Psikoloji Derneği Okul Öncesi Komisyonu  

(1998) tarafından geliştirilen Okul Öncesi Çocuklar için Psiko-Sosyal Davranışlar Ölçeği ve kişisel 

bilgi formu kullanılmıştır. 

1. Okul Öncesi Çocuklar için Psiko-sosyal Davranışlar Ölçeği 

 Çocukların psiko-sosyal gelişimleri Türk Psikoloji Derneği Okul Öncesi Komisyonu 

tarafından 1998 yılında geliştirilen ölçekle öğretmen gözlem formu ile belirlenmiştir.  Gözlem formu 

37 madden oluşmaktadır. Ölçekte beşli likert tipi bir derecelendirme kullanılmaktadır. Ölçeğin 

güvenlik çalışmasında Cronbach Alpha katsayıları hesaplanmıştır. Ölçeğin tüm maddeleri için  Alfa 

katsayısı .89 olarak hesaplanmış ve formun iç tutarlığının yüksek olduğu belirtilmiştir (13). Gözlem 

formundan alınan puanların yüksek olması çocuğun o alandaki gelişme düzeyinin iyi olduğunu 

gösterir.  

2. Kişisel bilgi formu:  

Çocukların demografik ve öğretmene ait özelliklerin belirlenmesi amacı ile araştırmacılar 

tarafından geliştirilen formdur. 

2.3.Verilerin Toplanması ve Analizi  

Örneklem grubunda belirtilen öğrencilerin davranışları,  sanat etkinliklerindeki (kâğıt işleri 

çalışmaları, artık materyal çalışmaları, proje çalışmaları,  boya çalışmaları ve oyun hamuru 

etkinliklerinde), öğrencilerin göremeyeceği yere yerleştirilen kamerayla dört ay boyunca 

kaydedilmiştir. Kayıtlar her hafta araştırmacılar tarafından izlenerek her etkinlik için puan verilmiştir.  

Veriler kamera kayıtlarına dayalı olarak gözlem metoduyla incelenmiştir.  

Gözlem metodu bireylerin değişik ortamlarda çeşitli davranışları hakkında onları gözetleme 

yolu ile bilgi toplama tekniğidir. Gözlem, tek tek ya da grup olarak bireyin içinde bulunduğu çevre 

koşullarını ve etkinlikleri değiştirmeden, onun gözlenebilir tüm davranışları hakkında bilgi toplamaya 

fırsat veren bir etkinliktir,  gelişim ve sosyalleşme özelliklerine uygun olması bakımından okul öncesi 

eğitim kurumlarında daha geniş bir yeri vardır. Ancak gözlem metodunun, özellikle, gözlemciden 

kaynaklanan sınırlılıkları vardır (18). Bu nedenle gözlemciden kaynaklanan sınırlılıkları en aza 

indirebilmek, verilerin objektif olarak toplanması amacıyla iki gözlemci çocukların psiko-sosyal 

davranışlarını her etkinlik ve her kayıt için birbirlerinden bağımsız olarak puanlamışlardır. Veriler 

değerlendirilmeden önce iki gözlemcinin verdiği toplam puanlar arasındaki korelasyon katsayısı 

hesaplanmış ve katsayı değeri .90.204, P<.01 bulunmuştur. Bu değer iki gözlemcinin verdiği puanlar 
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arasındaki ilişkinin çok yüksek olduğunu göstermektedir. Verilerin değerlendirilmesinde ise iki 

gözlemcinin verdiği puanların ortalamaları kullanılmıştır.   

Verilerin istatistiksel analizinde Pearson korelasyon katsayısı,  basit doğrusal regresyon analizi 

ve aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri kullanılmıştır. 

3.BULGULAR VE TARTIŞMA 

Bu bölümde ilk önce çocukların psiko-sosyal gelişimlerini etkileyebilecek faktörlere ilişkin 

Pearson korelasyon katsayısı ve regresyon analizi sonuçlarına yer verilmiş, daha sonra ise çocukların 

psiko-sosyal gelişimlerini etkileyebilecek faktörlerin hangi grubun lehine olduğunu görebilmek için 

her faktöre ait aritmetik ortalama ve standart sapma değerlerine yer verilmiştir.  

Tablo 1.0  Okul Öncesi Eğitime Devam Eden 6 Yaş Çocukların Demografik Özellikleri ve 

Öğretmene Ait Değişkenleri ile  Psiko-Sosyal Gelişim Düzeyleri Arasındaki Pearson Korelasyon 

Katsayısı Sonuçları 

Değişken  Psikososyal Gelişim  

Kültür r= -.420    p=.000** 

Cinsiyet      r=  .037     p=.691 

Anne Eğitim  r= .432  p=.000** 

Baba Eğitim r= .341  p=.000** 

Kardeş sayısı r= .-264 p=.004** 

O.Ö. E. Alma Süresi  r= .397 p=.000** 

Ekonomik Durum r= .593 p= .000** 

Öğrt. Mezuniyet D.        r= -.103 p= .263 

Öğretmenin Kıdemi  r= -.208   p= .023* 

                      *P< .05; ** P< .01 

Tablo 1.0’da okul öncesi eğitime devam eden 6 yaş çocukların demografik özellikleri ve 

öğretmene ait değişkenleri ile psiko-sosyal gelişim düzeyleri puan ortalamaları arasındaki ilişki 

Pearson Korelasyon katsayısı ile incelenmiştir. Çocukların yaşadıkları sosyo-kültürel çevre, kardeş 

sayısı ile psiko-sosyal gelişim puan ortalamaları arasında negatif yönlü anlamlı bir ilişki bulunmuştur 

(p<.01). Öğretmenin kıdemi ile psiko-sosyal gelişim puan ortalamaları arasında negatif yönlü anlamlı 

bir ilişki bulunmuştur (p<.05). Anne eğitim düzeyi, baba eğitim düzeyi, okul öncesi eğitim alma süresi 

ve ailenin sosyo-ekonomik düzeyleri arasında ise pozitif yönlü anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p<.01). 

Çocukların psiko-sosyal gelişim puanları ile cinsiyet,  öğretmenin mezun oldukları okul türü arasında 

anlamlı bir ilişkiye rastlanmamıştır (p>.05).  
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Tablo 2.0 Okul Öncesi Eğitime Devam Eden 6 Yaş Çocukların Demografik Özellikleri ve 

Öğretmene Ait Değişkenlerin Çocukların Psiko-Sosyal Gelişim Düzeylerini Açıklama ve 

Yordama Gücü 

 

Değişken 

 

R 

 

R2 

 

F 

 

B 

Standart 

hata 

 

β 

 

t 

 

P 

Kültür .420 .176 25.060 -13.744 2.745 -.420 -5.006 .000** 

Cinsiyet .037 .001 .159 1.997 5.007 .037 .399 .691 

Anne Eğt. .432 .187 26.897 13.799 2.661 .432 5.186 .000** 

Baba eğitim .341 .116 15.400 11.477 2.925 .341 3.924 .000** 

Kardeş Sayısı .264 .070 8.746 -8.460 2.861 -.264 -2.957 .004** 

O.Ö.E. Alma Süresi .397 .158 21.908 8.899 1.901 .397 4.681 .000** 

Sosyo-Ekonomik D. .593 .352 63.535 14.105 1.770 .593 7.971 .000** 

Öğrt. Mezun Durmu .103 .011 1.267 -2.676 2.378 -.103 -1.125 .263 

Öğrt. Kıdemi .208 .043 5.278 -6.950 3.025 -.208 -2,297 .023* 

*P< .05; ** P< .01 

Tablo 2.0 incelendiğinde okul öncesi eğitime devam eden 6 yaş çocukların yaşadıkları sosyo-

kültürel çevrenin psiko-sosyal gelişim puanlarını yordadığı görülmektedir (R=.420, R2= .176, F= 

25.060, p<.01). Çocukların yaşadıkları sosyo-kültürel çevreleri psiko-sosyal gelişimin toplam 

varyansının % 17.6’sını açıklamaktadır.  

Okul öncesi eğitime devam eden 6 yaş çocukların cinsiyetinin psiko-sosyal gelişim puanlarını 

yordamadığı görülmektedir (R=.037, R2= .001, F= .159, p>.01).  

Okul öncesi eğitime devam eden 6 yaş çocukların anne eğitim düzeyinin psiko-sosyal gelişim 

puanlarını yordadığı görülmektedir (R=.432, R2= .187, F= 26.897, p<.01). Çocukların anne eğitim 

düzeyi psiko-sosyal gelişimin toplam varyansının % 18.7’sini açıklamaktadır. 

Okul öncesi eğitime devam eden 6 yaş çocukların baba eğitim düzeyinin psiko-sosyal gelişim 

puanlarını yordadığı görülmektedir (R=.341, R2= .116, F= 15.400, p<.01). Çocukların baba eğitim 

düzeyi psiko-sosyal gelişimin toplam varyansının % 11.6’sını açıklamaktadır. 

Okul öncesi eğitime devam eden 6 yaş çocukların kardeş sayısının psiko-sosyal gelişim 

puanlarını yordadığı görülmektedir (R=.264, R2= .070, F= 8.746, p<.01). Çocukların kardeş sayısı   

psiko-sosyal gelişimin toplam varyansının %  7.0’ını açıklamaktadır. 

Okul öncesi eğitime devam eden 6 yaş çocukların okul öncesi eğitim alma süresinin psiko-

sosyal gelişim puanlarını yordadığı görülmektedir (R=.397, R2= .158, F=21.908, p<.01) Çocukların 

okul öncesi eğitim alma süresi psiko-sosyal gelişimin toplam varyansının % 15.8’ini açıklamaktadır. 
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   Okul öncesi eğitime devam eden 6 yaş çocukların ailelerinin sosyo-ekonomik düzeyinin 

psiko-sosyal gelişim puanlarını yordadığı görülmektedir (R=.593, R2=.352, F=63.535, p<.01) 

Çocukların ailelerinin sosyo-ekonomik düzeyleri psiko-sosyal gelişimin toplam varyansının % 

35.2’sini açıklamaktadır.  

Okul öncesi eğitime devam eden 6 yaş çocukların öğretmenlerinin mezun oldukları okul 

türünün psiko-sosyal gelişim puanlarını yordamadığı görülmektedir (R=.103, R2=.011, F=1.267,  

p>.01).  

Okul öncesi eğitime devam eden 6 yaş çocukların öğretmenlerinin kıdeminin psiko-sosyal 

gelişim puanlarını yordadığı görülmektedir (R=.208, R2=.043, F=5.278, P<.05). Çocukların 

öğretmenlerinin kıdemi psiko-sosyal gelişimin toplam varyansının % 4.3’ünü açıklamaktadır.  

Regresyon katsayılarının anlamlılığına ilişkin t testi sonuçları incelendiğinde en önemli 

yordayıcının ailenin sosyo-ekonomik düzeyi (β=.593) daha sonra sırası ile anne eğitim düzeyi 

(β=.432), çocukların yaşadıkları sosyo-kültürel çevre (β=-.420),  okul öncesi eğitim alma süresi 

(β=.397), baba eğitim düzeyi (β=.341), kardeş sayısı (β=-.264) ve öğretmenin kıdemi (β= -.208) 

olduğu görülmüştür. Cinsiyet (β=.037) ve öğretmenin mezun olduğu okul türünün (β= -.103) ise 

çocukların psiko-sosyal gelişimlerini yordamadığı görülmüştür.  

Tablo 3.0 Okul Öncesi Eğitime Devam Eden 6 Yaş Çocukların Yetiştikleri Sosyo-Kültürel Çevre 

Değişkenine Göre Psiko-Sosyal Gelişim Düzeylerine Ait n, X  ve Standart Sapma Değerleri 

Kültür Düzeyi n X  Ss 

 Üst Kültürel D. 39 157.769 24.056 

Orta kültürel D. 41 131.365 21.652 

Alt Kültürel D. 39 130.281 24.991 
Toplam  119 139.663 26.604 

Tablo. 3.0 incelendiğinde üst sosyo-kültürel çevrede yetişmiş çocukların psiko-sosyal gelişim 

puan ortalaması 157.769, orta sosyo-kültürel çevrede yetişmiş çocukların 131.365 ve alt sosyo-kültürel 

çevrede yetişmiş çocukların psiko-sosyal gelişim puan ortalaması 130.281olduğu görülmektedir. Bu 

sonuca göre çocukların yaşadıkları kültür düzeyi azaldıkça psiko-sosyal gelişim puan ortalamaları da 

düşmektedir.   

Sosyo-kültürel düzey çocukların psiko-sosyal gelişimlerinde önemli bir etkiye sahiptir. 

Gelişimin oldukça hızlı olduğu okul öncesi dönem, çevre etkisine en duyarlı olunan yaşlardır (23). 

Psiko-sosyal davranışlar sonradan öğrenilen özelliklerdir ve model alınarak öğrenilirler. Bireyin ailesi 

ve çevresindeki kişiler psiko-sosyal davranışların öğrenilmesinde önemli modellerdir.  Çocuklar 

sosyal çevre içinde yardımlaşma, işbirliği gibi davranışları öğrendiği gibi ağlama, vurma, küsme gibi 
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davranışları da öğrenirler ( 20).Alt sosyo-kültürel çevrede yetişmiş bireylerin yaşadıkları çevrede daha 

çok olumsuz psiko-sosyal davranışları görmeleri psiko-sosyal gelişimlerini olumsuz yönde etkilemiş 

olabilir.  Literatürde bağımsız değişkenle ilgili araştırma bulgusuna rastlanmamıştır.  

Tablo 4.0 Okul Öncesi Eğitime Devam Eden 6 Yaş Çocukların Cinsiyet Değişkenine Göre  

Psiko-Sosyal Gelişim Düzeylerine  Ait n, X  ve Standart Sapma Değerleri 

Cinsiyet n X  Ss 

Kız 72 138.875 26.862 

Erkek 47 140.872 26.445 

Toplam  119 139.663 26.604 

Tablo.4.0 incelendiğinde kız çocukların psiko-sosyal gelişim puan ortalaması 138.875, erkek 

çocukların psiko-sosyal gelişim puan ortalaması 140.872 olduğu görülmektedir. Bu sonuca göre kız 

çocuklarla erkek çocukların psiko-sosyal gelişim puan ortalamaları arasında belirgin fark yoktur.   

Gizir (2002), Çimen (2000), Eminoğlu (2007), Baran (2005) çocukların sosyal gelişimlerinde 

cinsiyetin anlamlı etkiye neden olmadığını bulmuşlardır. Ayrıca Brophy-Herb, Lee, Nievar, Stollak 

(2007)  yaptığı çalışmada cinsiyetin sosyal beceriyi açıklamadığını bulmuştur.  

Tablo 5.0 Okul Öncesi Eğitime Devam Eden 6 Yaş Çocukların Anne Eğitimi Değişkenine Göre  

Psiko-Sosyal Gelişim Düzeylerine  Ait n, X  ve Standart Sapma Değerleri 

Eğitim Düzeyi n X  Ss 

 İlköğretim 47 127.936 23.165 

Lise 36 138.861 25.918 

Üniversite 36 155.777 23.595 

Toplam  119 139.663 26.604 

Tablo. 5.0 incelendiğinde annesi ilköğretim mezunu çocukların psiko-sosyal gelişim puan 

ortalamaları 127.936, lise mezunu olanların 138.861 ve üniversite mezunu olanların ise 155.777 

olduğu görülmektedir.  Bu sonuca göre anne eğitim düzeyi azaldıkça çocukların psiko-sosyal gelişim 

puan ortalamaları da düşmektedir.   

Ailenin eğitim düzeyi ile sosyo-ekonomik düzeyleri arasında pozitif bir ilişki olabilir. Eğitim 

düzeyi yüksek ailelerin sosyo-ekomomik durumları da yüksek olabilir. Ekonomik durumu iyi ve 

eğitim düzeyi yüksek ailelerin güvenli ve saygılı aile stratejileri sergileyerek okul öncesi çocukların 

sosyal becerilerini güçlendirme olasılıkları da yüksektir (10). Bu nedenle eğitim düzeyi yükseldikçe 

çocukların psiko-sosyal gelişim puanları da artmış olabilir. 

Araştırma bulguları Er-Gazeloğlu (2000)’nun ilkokul 4.sınıf öğrencilerin psiko-sosyal 

gelişimine anne-baba tutumunun etkisini incelediği araştırmada anne eğitim düzeyi arttıkça psiko-
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sosyal gelişim puanlarının artığı bulgusu ile Brophy-Herb, Lee, Nievar, Stollak (2007)’ın okul öncesi 

çocukların ailesinin eğitim düzeyi ile sosyal becerileri arasında pozitif yönlü bir ilişki, problemli 

sosyal davranışları arasında ise negatif yönlü anlamlı bir ilişki vardır bulgusu ile desteklenmektedir.  

Tablo 6.0 Okul Öncesi Eğitime Devam Eden 6 Yaş Çocukların Baba Eğitimi Değişkenine Göre  

Psiko-Sosyal Gelişim Düzeylerine  Ait n, X  ve Standart Sapma Değerleri 

 

 

 

 

Tablo.6.0 incelendiğinde babası ilköğretim mezunu çocukların psiko-sosyal gelişim puan 

ortalamaları 126.888, lise mezunu olanların 135.750 ve üniversite mezunu olanların ise 149.307 

olduğu görülmektedir. Bu sonuca göre baba eğitim düzeyi azaldıkça çocukların psiko-sosyal puan 

ortalamaları da düşmektedir.   

Bunun nedeni olarak eğitim düzeyi yüksek babaların çocuklarla ve gelişimlerinde daha çok 

sorumluluk almaları ve çocuklarıyla daha çok paylaşımlarda bulunarak psiko-sosyal gelişim için 

uygun model olmalarından kaynaklanabilir(20). Araştırma bulgusu Er-Gazeloğlu (2000)’’nun ilkokul 

4.sınıf öğrencilerin psiko-sosyal gelişimine anne-baba tutumunun etkisini incelediği araştırmada anne 

eğitim düzeyi arttıkça psiko-sosyal gelişim puanlarının artığı bulgusu ile desteklenmektedir.  

Tablo 7.0 Okul Öncesi Eğitime Devam Eden 6 Yaş Çocukların Kardeş Sayısı Değişkenine Göre 

Psiko-Sosyal Gelişim Düzeylerine Ait n, X  ve Standart Sapma Değerleri 

Kardeş sayısı n X  Ss 

 Kardeşi Yok 28 143.607 26.791 

1 kardeş 61 145.868 25.662 

2 kardeş 22 121.409 19.030 

2’den fazla kardeş 8 128.750 29.158 

Toplam  119 139.663 26.604 

Tablo. 7.0 incelendiğinde kardeşi olmayan çocukların psiko-sosyal gelişim puan ortalaması 

143.607, 1 kardeşi olan çocukların 145.868, 2 kardeşi olan çocukların 121.409 ve 2’den fazla kardeşi 

olan çocukların psiko-sosyal gelişim puan ortalaması 128.750 olduğu görülmektedir. Bu sonuca göre 

kardeşi olmayan ve 1 kardeşi olan çocukların psiko-sosyal gelişim puan ortalamaları 2 kardeşi olan ve 

2’den fazla kardeşi olan çocukların puan ortalamalarından yüksektir.    

Eğitim Düzeyi n X  Ss 

 İlköğretim 27 126.888 22.898 

Lise 40 135.750 27.540 

Üniversite 52 149.307 24.434 

Toplam  119 139.663 26.604 
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Olumlu sosyal davranışların büyük bir bölümü, aile içindeki öğrenmeye ve aile bireyleri 

tarafından sağlanan modellerin örnek alınmasına dayanmaktadır (7). İki ve ikiden çok kardeşi olan 

çocukların psiko-sosyal gelişim puanlarının düşük olması kardeşlerin olumsuz davranışlarını model 

almalarından kaynaklanabilir.  

Araştırma bulguları Öğretir (1999)’in alt ve üst sosyo-ekonomik düzeydeki 6 yaş çocuklarının 

sosyal oyun davranışlarıyla anne-baba tutumları arasındaki ilişkiyi incelediği çalışmasında kardeş 

durumunun sosyal oyun davranışlarında etkili olduğu bulgusu ile, Çimen (2000)’in kardeş sayısının 

çocuğun psiko-sosyal gelişiminde etkili olduğu bulgusu ile desteklenmektedir. Ancak, Eminoğlu 

(2007)’in çocukların sosyal gelişimlerinde kardeş sayısının önemli olmadığını bulgusu ile 

çelişmektedir.  

Tablo 8.0 Okul Öncesi Eğitime Devam Eden 6 Yaş Çocukların Okul Öncesi Eğitime Devam 

Süresi Değişkenine Göre  Psiko-Sosyal Gelişim Düzeylerine  Ait n, X  ve Standart Sapma 

Değerleri 

Okul Öncesi Eğitim Alma Durumu  n X  Ss 

Daha önce O.Ö.E. Almamış  71 132.845 26.061 

1 yıl devam etmiş 11 134.090 24.663 

2 yıl devam etmiş 17 145.235 24.445 

3 yıl devam etmiş 20 162.200 17.772 

Toplam  119 139.663 26.604 

Tablo 8.0’da daha önce okul öncesi eğitim almamış çocukların psiko-sosyal gelişim puan 

ortalamaları 132.845, 1 yıl devam etmiş çocukların 134.090, 2 yıl devam etmiş çocukların 145.235, 3 

yıl devam etmiş çocukların ise 162.200 olduğu görülmektedir. Bu sonuca göre çocukların okul öncesi 

eğitim alama süreleri arttıkça psiko-sosyal gelişimleri puan ortalamaları da artmaktadır.  

Okul öncesi eğitim çocukların psiko-sosyal gelişimlerinde oldukça önemli bir etkiye sahiptir. 

Okul öncesi dönemin en iyi biçimde ve uygun yaşantılarla geçirilmesi çok önemlidir. Bu yaşantıların 

ve desteğin sağlanmasında ise okul öncesi eğitim kurumlarına büyük görevler düşmektedir. Okul 

öncesi eğitim kurumları, çocukları eğitsel ve sağlıklı bir ortamda bir araya getirerek yaşadığı toplumun 

kültürel değerlerini özümsemesine yardımcı olabilir ve çocuk uygun davranışları bu ortamda daha 

kolay kazanabilir.  Çocuk, kendini ve başkalarını kabul etmeyi, haklarını korumayı ve başkalarının 

haklarına saygı duymayı, kültür değerlerini özümseyerek uygun davranışları, bağımsızca kendini ifade 

edebilmeyi, herkesin de benimseyeceği kendi kurallarını oluşturmayı, yardımlaşmayı, işbirliği 

yapmayı, sırasını beklemeyi, aldığı sorumluluğu yerine getirmeyi uzlaşmayı okul öncesi eğitim 

ortamında gerçekleştirilebilir (8; 19).  Bu nedenle çocuğun okul öncesi eğitime devam etme süresi 

arttıkça psiko-sosyal gelişim puanları da artmış olabilir.  
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Araştırma bulguları Dinç (2002)’nin okul öncesi eğitimin 4-5 yaş çocuğun sosyal gelişimine 

etkileri konusunda öğretmen görüşlerini incelediği araştırmada okul öncesine devam süresinin etkili 

olduğu bulgusu ile,  Eminoğlu (2007)’nun dört  –beş yaş çocuklarının sosyal davranışları ile ebeveyn 

davranışları arasındaki ilişkiyi incelediği araştırmada okul öncesi eğitim kurumuna devam süresinin 

sosyal ilişkilerde etkili olduğu bulgusu ile, Çimen (2000)’nin okul öncesi eğitime devam süresinin 

çocukların psiko-sosyal gelişimlerinde etkili olduğunu bulgusu ve Baran (2005)’nın okul öncesi 

eğitime devam süresi arttıkça sosyal davranışlara ilişkin puanlarında artma olduğu bulgusu ile 

desteklenmektedir.  

Tablo 9.0 Okul Öncesi Eğitime Devam Eden 6 Yaş Çocukların Sosyo-Ekonomik Düzey 

Değişkenine Göre Psiko-Sosyal Gelişim Düzeylerine Ait n, X  ve Standart Sapma Değerleri 

Sosyo-Ekonomik Durum n X  Ss 

0-750 TL 29 123.379 23.885 

750-1500 TL 48 132.708 23.788 

1500 TL’den fazla  31 165.645 12.531 

Toplam  119 139.663 26.604 

Tablo 9.0 incelendiğinde aileleri alt sosyo-ekonomik düzeyde olan çocukların psiko-sosyal 

gelişim puan ortalamaları 123.379, orta sosyo-ekonomik düzeyde olanların 132.708 ve üst sosyo-

ekonomik düzeyde olanların ise 165.645 olduğu görülmektedir.  Bu sonuca göre çocukların ailelerinin 

sosyo-ekonomik düzeyi düştükçe psiko-sosyal gelişim puan ortalamaları da düşmektedir.  

  Bunun nedeni olarak sosyo-ekonomik düzeyi yüksek ailelerin finanssal stresi yaşamamaları ve 

çocuklarını sosyalleşebilecekleri aktiviteleri desteklemeleri ve yönlendirmeleri, sosyo-ekonomik kaygı 

yaşamadıkları için çocukları ile daha çok zaman geçirmelerinden kaynaklanabilir (21). Sosyo-

ekonomik düzeyi düşük bireylerin ise hayata daha umutsuz bakmaları, bulundukları durumun 

oluşturduğu stres ve geçim sıkıntısı ailelerin çocukların sosyalleşmesine yönelik aktiviteleri 

desteklememeleri ve yöneltmemelerine sebep olabilir. Araştırma bulguları, Öğretir (1999)’in alt ve üst 

sosyo-ekonomik düzeydeki 6 yaş çocuklarının sosyal oyun davranışlarıyla anne-baba tutumları 

arasındaki ilişkiyi incelediği çalışmasında sosyo-ekonomik düzeyin sosyal oyun davranışlarında etkili 

olduğu bulgusu ile, Berger, Paxson ve Waldfogel (2005)’in düşük sosyo-ekonomik düzeydeki ailelerin 

okul öncesi dönem çocukların yüksek sosyo-ekonomik düzeydeki çocuklara göre daha agresif, içine 

kapanık ve kaygılı olduğu bulgusu ile, Brophy-Herb, Lee, Nievar, Stollak (2007)’ın ailenin sosyo-

ekonomik düzeyinin okul öncesi çocukların sosyal becerilerini etkilediği bulgusu ile 

desteklenmektedir.  
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Tablo 10.0 Okul Öncesi Eğitime Devam Eden 6 Yaş Çocukların Öğretmenlerinin Mezuniyet 

Durumuna Göre Psiko-Sosyal Gelişim Düzeylerine Ait n, X  ve Standart Sapma Değerleri 

Öğretmenin Mezuniyet Durumu  n X  Ss 

Lise Mez. 10 165.285 10.546 

Önlisans Mez. 19 135.101 29.737 

4Yıllık Lisans Mez.  80 139.237 23.755 

Toplam  119 139.663 25.700 

Tablo 10.0’da çocukların öğretmeninin mezun oldukları okul türüne göre psiko-sosyal gelişim 

puan ortalamaları lise mezunu olanlarda 165.285, önlisans mezunu olanlarda 135.101 ve 4 yıllık lisans 

mezunu olanlarda ise 139.237 olduğu görülmektedir. Bu sonuca göre öğretmeni lise mezunu olanı 

çocukların psiko-sosyal gelişim puan ortalamaları öğretmeni önlisans ve üniversite mezunu olanların 

puan ortalamalarından yüksektir.   

Öğretmenlerin mezuniyet durumunun çocukların psiko-sosyal gelişimlerini etkilemediği 

bulunmuştur. Bu sonuç çocukların psiko-sosyal gelişimlerinde ailesel özelliklerin ve öğretmenin 

mezuniyet durumundan daha çok tavır ve davranışlarının önemli olmasından kaynaklanabilir. İlgili 

literatürde bağımsız değişkenle ilgili araştırmaya rastlanmamıştır.  

Tablo 11.0 Okul Öncesi Eğitime Devam Eden 6 Yaş Çocukların Öğretmenlerinin Kıdemine 

Göre Psiko-Sosyal Gelişim Düzeylerine Ait n, X  ve Standart Sapma Değerleri 

Öğretmenin Kıdemi  n X  Ss 

0-5 yıl - - - 

6-10 yıl 49 147.489 25.283 

11-15 yıl  41 133.609 25.722 

15 yıldan fazla  29 135.000 27.538 

Toplam  119 139.663 26.604 

Tablo 11.0 incelendiğinde çocukların öğretmenlerinin kıdemine göre psiko-sosyal gelişim 

puan ortalamaları 6-10 yıllık öğretmenlerde 147.489, 11-15 yıllık öğretmenlerde 133.609, 15 yıldan 

fazla olan öğretmenlerde ise 135.000 olduğu görülmektedir. Bu sonuca göre öğretmeni 6-10 yıllık olan 

çocukların pisko-sosyal gelişim puan ortalamaları öğretmeni 11-15 yıllık ve 15yıldan fazla olan 

çocukların puanlarından yüksektir.  

Çocukların psiko-sosyal gelişimlerinde öğretmenin kıdeminin etkili olduğu bulunmuştur. 6-10 

yıllık öğretmenlerin öğrencilerinin psiko-sosyal puanları kıdemi daha çok olanlarınkinden yüksektir. 

Bunun nedeni olarak genç öğretmenlerin psiko-sosyal gelişimlerin akademik başarı kadar önemli 

olduğuna inanmaları ve öğretmenlik eğitimlerinde çocukların sanat etkinlerinde psiko-sosyal 
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gelişimlerini nasıl destekleyeceklerini öğrenmelerinden kaynaklanabilir. İlgili literatürde bağımsız 

değişkene ilişkin araştırmaya rastlanmamıştır.  

4.SONUÇ VE ÖNERİLER 

Araştırma sonuçları değerlendirildiğinde okul öncesi eğitime devam eden 6 yaş çocukların 

psiko-sosyal gelişimleri ile ailelere ilişkin faktörlerle anlamlı bir ilişki olduğu ve aileye ilişkin 

faktörlerin psiko-sosyal gelişim puanlarını yordamaktadır. Psiko-sosyal gelişimin aile faktörüne ilişkin 

yordayıcıları sırası ile sosyo-ekonomik düzey, anne eğitim düzeyi, çocukların yaşadıkları sosyo-

kültürel çevre, okul öncesi eğitim alma süresi, baba eğitim düzeyi, kardeş sayısıdır. Aritmetik 

ortalamalarına baktığımızda çocukların ailelerinin sosyo-ekonomik düzeyi, sosyo-kültürel düzeyleri, 

eğitim düzeyleri, çocukların okul öncesi eğitime devam ettikleri süre arttıkça psikososyal gelişim 

puanları da artmaktadır. Kardeşi olmayan ve bir kardeşi olan çocukların psiko-sosyal gelişim puanları 

iki ve ikiden fazla kardeşi olan çocukların puan ortalamalarından daha yüksektir.  

 Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda şu öneriler getirilebilir:  

* Okul Öncesi eğitim ve okul öncesi eğitime devam süresi bireylerin psiko-sosyal 

gelişimlerini etkilemektedir. Bu nedenle okul öncesi eğitim zorunlu olmalı ve okul öncesi eğitime 

erken yaşta başlanılması için toplum desteklenebilir.   

* Psiko-sosyal gelişim için en dezavantajlı grup alt sosyo kültürel çevrede yetişmiş, sosyo-

ekonomik ve aile eğitim düzeyinin düşük olduğu gruptur. Bu nedenle okul öncesi eğitim 

yaygınlaştırılırken bu özelliklere sahip yerlere öncelik verilebilir.  

* Çocukların psiko-sosyal gelişimlerinde akran etkileşimin önemli olduğu düşünülerek 

özellikle çevre bakımından dezavantajlı olan gruplar için ücretsiz kayıt olabilecekleri sosyal aktiviteler 

planlanabilir ve bu bireylerin katılımları desteklenebilir.  

* Araştırmada çocukların psiko-sosyal gelişimlerini açıklamada ebeveyn faktörünün önemli 

olduğu bulunmuştur. Bu nedenle çocukların psiko-sosyal gelişimlerini engelleyen ebeveyn 

davranışlarını bulmak için ebeveyn davranışları ile çocukların psiko-sosyal gelişimlerine yönelik 

araştırma yapılabilir.  

* Çocukların psiko-sosyal gelişimlerinde yaşa bağlı değişimleri incelemek için farklı sosyo-

kültürel çevrede farklı yaş gruplarına yönelik araştırma yapılabilir. 

* Çocukların kardeşleri de psiko-sosyal gelişimlerinde önemli bir faktördür. Bu nedenle aile 

eğitim programları desteklenerek psiko-sosyal gelişimi destekleme çalışmaları yapılabilir.   
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ÖZET 

Normal sınıf ortamlarında üstün yetenekli öğrencilerin eğitim gereksinimleri yeterince 

karşılanamamakta, meydan okuyucu fırsatlar verilememekte ve potansiyelleri geliştirilememektedir. 

Bu öğrenciler, sıkıntıya bağlı olarak, davranışsal problemler sergileyebilmektedir. Bir öğretmenin en 

önemli rollerinden birisi, her bir derste bütün öğrencilerin hazır bulunuşluğunu değerlendirmek ve 

uygun eğitimi vermektir. Üstün yetenekli öğrenciler belli başlı özelliklere sahiptir. Bu özellikleri fark 

etmek ve anlamak bu eşsiz grupla etkili şekilde çalışmak ve potansiyellerini kullanmalarına yardım 

etmek için önemli bir adımdır.  Bir çocuğun üstün yetenekliler için hazırlanan özel programlara aday 

olup olmadığı profesyonellerce, farklı zamanlardaki test puanları, okul başarı puanları,  portfolyo, 

gözlem gibi birçok ölçüte göre kararlaştırılmalıdır. 

Bu çalışmanın amacı, üstün yetenekli öğrencilerin belli başlı özelliklerini belirterek, 

öğretmenlerin ve ailelerin bu öğrencileri tanımalarına ve onların potansiyellerini kullanmalarına 

yardımcı olmaktır. 

Anahtar kelimeler: Üstün yetenekli öğrenciler. 

ABSTRACT 

Many problems confront a gifted child, including boredom and frustration in school as well as 

isolation from peers. There is a growing recognition that gifted students are being poorly served by 

most public schools. One of the most important task of teachers is to identify a gifted students. But it 

is not always easy. Teachers are successful only about 10 to 50% of time in picking out the gifted 

children in their classes. 

The aims of this paper are to describe the characteristics of gifted students, the ways to 

recognizing them and to make some suggestions to improve their potentials. 

Key words: Gifted students. 
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GİRİŞ 

Araştırmalar üstün yetenekli öğrencilerin büyük çoğunluğunun normal sınıf ortamında 

bulunduklarını göstermektedir ( Cox, Daniel. Boston, 1985). Maalesef  bu sınıflardaki öğretim üstün 

yetenekli öğrencilerin gereksinimlerini karşılayamamakta ve potansiyelleri geliştirilememektedir 

(Archambault dv. 1999; ).  Üstün yetenekli öğrencilerin öğretmenlerce fark edilmesi çok önemlidir. 

Çünkü öğretmenler öğrencilerinde potansiyellerini fark ederek ve öğrencilerin hazır bulunuşluğunu 

değerlendirerek uygun eğitimi verecek kişilerdir. Öğretmenler aynı zamanda bu potansiyelleri  

beslemek için gerekli desteği vermelidirler. Eğitimci ve ailelerin bu durumu fark etmemeleri veya 

olumsuz tutumları, zeki öğrencilerin bile kendilerine saygıda düşüklüğe sebep olabilmektedir. Yetersiz 

ve uygun olmayan etkinliklerin gerçekleştirildiği, hareketin olmadığı, çok fazla tekrarın olduğu, 

sınıflarda  bu çocuklar kolayca sıkılmakta  ve sıkıntı motivasyonlarını olumsuz etkilemektedir. 

Çünkü normal sınıftaki kitap ortalama öğrenciler içindir.  Maalesef üstün yetenekliler için hazırlanan 

programlar yetersiz ve çok zayıftır. Sınıf öğretmenlerine üstün yeteneklin ihtiyaçlarını karşılamak 

üzere öğretmenler mücadele etmek zorunda kalmaktadırlar.  Çoğu eğitimsel ortamda öğretmen, üstün 

yetenekli öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kalmakta ve öğretim programında yalnızca  

birkaç değişiklik yapmakla yetinmektedirler. Toplumların gündemini belirleyen, toplumları yöneten, 

diğer ülkelerde ve dünyada isimlerini duyuran bireylerin genelde üstün ve özel yetenekli kişilerden 

olması bu konuya gösterilmesi gereken önemi ortaya koymaktadır. Bütün okulların üstün yetenekli 

öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayan program veya sınıfları yoktur. Geçmişte çok parlak ve yetenekli 

öğrencilere zenginleştirilmiş eğitim vermek anti-demokratik olarak görülmektedir. Son zamanlarda 

ise, üstün yetenekli öğrencilere okullarda yetersiz eğitim verildiği, bu öğrencilerin teşvik edilmesi, 

aktif kılınması, yönlendirilmesi ve tam olarak geliştirilmesi gereği ile ilgili farkındalık  artmaktadır. 

Üstün yetenekli öğrenciler okul öncesi, ilkokul ve ortaokul düzeyinde zihinsel, yaratıcılık, akademik,  

görsel sanatlarda veya liderlik gibi alanlarda  yüksek performans sergileyebilenler olarak 

düşünüldüğünde, bu öğrencilerin okul tarafından sunulan normal hizmet ve etkinliklerin dışında 

ihtiyaçları olduğu açıktır. 

Her okulun üstün yetenekli öğrencilerin eğitimi konusu her okulun önemli bir hedefi 

olmaktadır. Bu öğrencilerin okulun hedefleri açısından önemli olması ve üstün yetenekli öğrencilerin 

her sınıf, toplum ve okul türünde dağılımı söz konusu olduğundan öğretmenlerin bu istisnai 

öğrencilerin ihtiyaçlarının farkında olması gerekmektedir. 

Üstün yetenekliliğin tanımı 

Renzulli ve Reis (1991) üstün yetenekliliği üç temel özelliğin bileşimi olarak tanımlamaktadır: 

Belli alanlarda başarılı olmak için: Genel yeteneğin ortalamanın üstünde olması, yüksek düzeyde 

yaratıcılık ve ileri düzeyde kendini işe verme veya motivasyon. Öğrencilerin özel yeteneklerini fark 
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etmek kolay değildir. Öğretmenlerin %10-50’si sınıflarındaki üstün yetenekli öğrencileri fark 

etmektedirler. (Fox, 1981). Üstün yetenekli öğrencilerin belirlenmesinde aşağıdaki kriterler göz 

önünde bulundurulmaktadır: 

a) Zeka 

Üstün yetenekliğin genel tanımında belirli bir zekanın ölçümü kadar genel zeka da yer 

almaktadır. Öğrencilerin  özel zihinsel kapasiteleri hala gelişmekte olduğundan,  bu genelde  ilkokul 

düzeyinde doğrudur. Üstün yetenekliliğin tanımındaki genel zeka üzerindeki vurgu, bu yaşta özel 

yeteneğin ölçülmesindeki zorluktur. 

En genel zeka puanı sözel ve matematiksel yetenekler ile ilgili IQ testlerinden alınmaktadır. 

Örneğin, sözel zekanın oldukça yüksek olması bu öğrencinin dilde üstün yetenekli olduğunu işaret 

etmektedir. Bu öğrenci matematikte aynı şekilde üstün yetenekli olmayabilir. Dil zekası veya 

mantıksal-matematiksel zeka gibi zekanın belirli işaretleri genel zeka olarak belirtilmektedir. 

Bir öğrencinin üstün  zekaya sahip olduğunu kararlaştırmak için genel veya  özel zeka 

testlerinden ne kadar yüksek puan alması gerekmektedir? Bu okulun kriterlerine bağlıdır? Çoğu birey 

IQ 100 civarında toplanmaktadır. Nüfusun % l’i  145 , %2-3’ü 130 veya daha yüksek ve % l6’sı ise ll5 

veya daha yüksek puan almaktadır. Teste göre bu özellikler biraz değişse de üstün yeteneklerin 

belirlenmesinde genel bir kılavuz olarak kullanılmaktadır. 130 ve üstünde puan alanlar, üstün 

yetenekliler için farklı programı gerekli kılmaktadır (Colange&Davis, 1991). Buna rağmen, üstün 

yetenekliğin belirlenmesinde diğer birkaç yeteneğin göz önüne alınması gereği, her 130 puan 

öğrencinin bu özel programa alınmasını gerektirmemektedir. IQ testlerinin akademik olmayan müzik, 

dans liderlik, ahlaki duyarlılık, tartışmalara katılma  gibi özellikleri kapsamaması açısından  

eleştirilmektedir. 

a) Başarı 

Üstün yetenekliliğe karar vermede, genelde öğrencinin başarısı kullanılmaktadır. Başarı 

matematik, sosyal bilgiler, okuduğunu anlama, kelime bilgisi ve fen gibi alanları kapsayan yıllık 

standart testlerle ölçülmektedir. Her alandaki puanlar 90-95 arasında ise üstün yetenekli olarak kabul 

edilebilmektedir. 

b) Yaratıcılık 

Zeka ve başarıya ilave olarak, yaratıcılık belirtileri üstün yetenekli öğrencilerin seçiminde 

belirleyicidir. Buna rağmen bütün üstün yetenekli öğrenciler becerikli değildir veya bütün becerikli 

öğrenciler üstün yetenekli değildir. Yaratıcılık davranışları genelde  üstün yetenekli öğrencilerin 

seçiminde rol oynadığı için, bazı gözlenen işaretlere aşağıda yer verilmektedir. 

- problemlerin çözümünde soyut ilkeleri uygulamak 
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- merakli olmak, bir şeyleri öğrenmek istemek 

- Nadir ve olağandışı tepkiler vermek 

- Hayal etmek 

- Problemlere orijinal vaziyet almak 

- Önemli ve önemsiz olaylar arasındaki farkı ayırabilmek 

- İlgisiz nesneler arasındaki ilgiyi kurmak 

 

Normal zekadaki çocuklar ile ilgili araştırmalar zeka ve yaratıcılık arasındaki çok fazla olmasa da bir  

ilişkinin olduğunu ortaya koymaktadır (Torrance, 1981). 

c) İş azmi 

İş azmi, öğrenen kişinin detay üzerine yoğunlaşma, kendisi  için kişisel yüksek standartlar 

dayatmak, kişisel amaçların başarılmasında ısrarlı olmak yeteneğini göstermek ve akademik işlere çok 

fazla enerji vermektir. Bu davranışın ölçümü zordur,  fakat genelde üstün yetenekliler için hazırlanan 

program için bunun değerlendirilmesi zorunludur. İş azminin değerlendirilmesinde şu davranışlar göz 

önünde tutulmaktadır. 

- Öğrenmek için düzenli plan yapma becerisi, 

- Detaya yoğunlaşabilme becerisi, 

- Kendisi için yüksek standartlar koyabilme, 

- Kişisel hedeflerin başarılması için ısrar etme, 

- Kendi performansını değerlendirebilme isteği ve bunun başarabilme 

- Sorumluluk duygusu, 

- Özellikle akademik işlerde yüksek düzeyde enerji. 

Bu davranışların değerlendirilmesinde, özel programa kabulünde  anne-baba ve öğretmenler 

önemli rol oynamaktadırlar. 

Üstün yetenekli öğrencilerin özellikleri 

“Üstün yeteneklilik tek bir kişilik özelliği midir yoksa farklı formlarda  da mı ortaya 

çıkmaktadır” tartışma konusudur. Sriraman (2004 ), üstün yetenekli öğrencilerin problemleri anlamak 

için çok zaman harcadıklarını ve bu problemleri çözmeleri için planlar yaptıklarını, genelleme yapmak 

için belirli durumlardan yararlandıklarını, problemler arasındaki benzerlikleri araştırdıklarını ve 

problemler arası benzerlikleri açıklamak için karşılaştırmalar yaptıklarını bulmuştur. 

(Dauber, Benhbow, 1990; Neihart, 1999), sözel olarak üstün öğrencilerin matematikte üstün yetenekli 

öğrencilerden özdeğerlik açısından daha düşük olduğunu belirtmektedirler. Bakr (1995 ve Cross 

(2006) ise depresyon açısından bir fark olmadığını ortaya koymuşlardır. 
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Csikszentmihalyi (1986), üstün yetenekliliği ortalamanın üzerinde bir  kabiliyet, yaratıcı düşünce ve 

görev sorumluluğunun bileşkesi olarak tanımlamakta ve kişide var olan bu yeteneklerin o kişinin 

yaşamı boyunca kademeli olarak ortaya çıkabileceğini belirtmektedir. Feldhusen’e (1986) göre ise 

üstün yeteneklilik; genel kabiliyetler, kişisel düşünce ve motivasyonun bir bileşkesidir. Kişilerde var 

olan bu üstün yetenekler onların hayatını kolaylaştırır, daha güvenilir, daha sağlıklı ve daha etkin 

olmasını sağlar ve kişiyi yüksek seviyede beceri gerektiren konumlara götürür. 

Üstün yetenekli öğrenciler geleceği düşünürler, çünkü dünyanın problemlerine karşı 

duyarlıdırlar (Passow, 1988). Diğerlerine göre daha fazla ahlaki duyarlılıkları vardır (Silverman, 

1994). Bu özellikler olumlu yönlendirilirse, güçlenir ve genel olarak problemlerle başa çıkabilirler. 

(Torrance, 1974). 

Üstün yetenekli çocuklar bilişsel ve dilsel yeteneklere sahiptir. Bu öğrencilerin dili ifade 

etmede  gelişmiş bir kabiliyetleri vardır. (Renzulli vd. 2002), ve eşsiz yanıtlar verme yeteneğine 

sahiptirler (Fraser, 2003). 

Üstün yetenekli çocuklar en iyi karneleri getirenler olmayabilir. Yetenekleri fark edilmemiş 

arka sıralarda olan çocuklar da olabilirler. 

Daha önceki araştırmalardan elde edilen sorular bugün de üstün yeteneklileri tespit konusunda rehber 

olmaktadır: 

- Kim kolayca ve hızlı öğrenmektedir? 

- Kim çok fazla sağduyu ve pratik bilgi kullanmaktadır? 

- Kim diğer ocukların bilmedikleri çok şeyi bilmektedir? 

- Kim ilişki ve anlamları fark etmektedir? 

- Kim atiktir ve detaylı gözlemcidir ve hızla karşılık vermektedir? 

Renzullli ve Reis (1991)’in üstün yeteneklilerin tanımına dayanarak şunlar da eklenebilir. 

- Kim bazı işlerde ısrarcı ve motivasyonu yüksektir? 

- Kim yaratıcı, genelde tuhaf fikirlere sahiptir veya ilginç bağlantılar kurabilmektedir? 

Üstün yetenekli öğrencilerin diğer özellikleri şu şekilde sıralanabilir: 

1- İleri derecede sözcük bilgisi, ve güçlü bir hafıza.  

2- Karmaşık sorular sorma eğilimi, 

3- Arkadaşlarına göre daha derin anlayışa sahip olma ve kendilerinden daha büyüklerle 

arkadaşlık etmeyi tercih, 

4- Gözlem yapma ve gözlediklerini çabuk algılama, 

5- Yüksek derecede yaratıcılık sergilemek, 

6- Güçlü problem çözme becerisine sahip olma, 
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7- Matematik, dil, sanat ve müzik gibi belli başlı bir beceri veya yeteneği daha çabuk ve daha az 

çaba ile  sahip olma, 

8- Sınıf kurallarını sorgulayarak otoriteye meydan okuma, 

9- İşlerini çabuk yapma ve daha fazla işe yönelme, 

10- Daha büyük öğrencilerin ilgilendikleri ile veya daha fazla  alışılmamış şeylerle ilgilenme, 

11- Sözel olmayan ipuçlarını almak ve yorumlayabilmek. 

12- Niçin ve nasılları araştırmak, 

13- Daha erken yaşlarda bağımsız olarak çalışabilirler ve daha uzun zaman konsantre olabilme, 

14- Genelde çok fazla enerjiye sahip olma ve  bazen hiperaktif olma, 

.Hedefe dayalı işleri etkili bir şekilde başarabilme.  İşleri ve problemleri iyi organize etme, 

15- Öğrenmek anlamak ve keşfetmek için içsel motivasyon sergileme, ısrar etme. “Kendim 

yapmayı tercih ederim” genel bir tutumlarıdır. 

16- Kendi yaşlarına göre, daha büyükler için yazılmış kitapları okuma, 

17- Zihinsel etkinliklerden çok zevk alma. 

18- Sebep,-sonuç ilişkisini çok çabuk görebilme, 

19- Sorgulama tutumu gösterime  ve kendi yararı için bilgi araştırma. 

20- Şüpheci, eleştirel bakış açısına sahip olma, 

21- Benzerlik, farklılık ve anormallikleri çabuk kavram 

22- Karmaşık materyali parçalara ayırarak ve sistematik analiz etme, 

30- Genelde sağlıklı sosyal ilişkiler sahip olma ve yeni durumlara kendilerini iyi adapte edebilme. 

31-Akılcı düşünebilme, olasılıkları ve sonuçları tahmin edebilme ve yeni  fikirler üretebilme, 

32- Esnek düşünebilme, farklı alternatif ve yapılaşmaları problem çözmede kullanabilirler. 

33- Güzelliğe ve estetiğe ve gelişmiş mizah duygusuna sahip olma. 

Üstün yetenekli olmak her zaman olumlu değildir. Üstün yetenekli öğrencilerin sekiz önemli 

şikayetleri şunlardır: 

Tablo: 1 Üstün yetenekli öğrencilerin  şikayet etkileri hususlar 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1- Hiç kimse üstün yetenekli olmanın ne demek olduğunu bilmemektedir. Bu bir sır olarak 

saklanmaktadır. 

2- Okuldaki işler çok kolay ve sıkıcıdır. 

3- Ana-babalar, öğretmenler ve arkadaşlar bizden her zaman mükemmel olmamızı beklerler. 

4- Küçük çocuklar bize  muziplik ederler. 

5- Bizi gerçekten anlayan arkadaşlar az ve nadir bulunmaktadır. 

6- Biz çok farklı hissederiz ve insanların bizi olduğumuz gibi kabul etmelerini isteriz. 
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7- Hayata yapabileceğimiz çok şeyin olmasından kendimizi bunalmış hissederiz. 

8- Dünya problemleri ile ilgili çok endişe duyarız ve hiçbir şey  yapamadığımız için çaresiz 

hissederiz. 

Kaynak: J.Gabraith (1985). The eight gripes of gifted kids: Responding ro special needs, Roeper 

Review, p.15. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Yukarıda özellikleri sıralanan üstün ve özel yetenekli öğrenciler görüldüğü gibi normal 

bireylere göre hem kişilik hem de öğrenme özellikleri açısından farklı özellikler 

sergilemektedirler. Bu farklılıklardan da farklılaştırılmış bir müfredat gereği doğmaktadır. Bu 

öğrencilere katkı sağlamak için şunlar önerilebilir öğretmenlere ve ailelere şunlar önerilebilir: 

a) Öğretmenler için öneriler: 

- Öğretimsel kararları her bir öğrencinin öğrenme tercihlerine ve öğrenme stillerine göre alınız, 

böylece öğrenenlerin gelişinin sürekli gelişimine katkı sağlayabilirsiniz. Öğrencilerin nasıl 

öğrendikleri konusunda ailelerinden bilgi isteyiniz. 

- Araştırma konularını seçme fırsatları veriniz. Öğrencilere  grup/bağımsız çalışmaları için ilgi 

alanları ile ilgili çok fazla konu seçeneği sununuz. 

       -    Üstün yetenekli öğrenciler için soyut düşünme, yaratıcılık ve bağımsızlığı teşvik edici öğretim   

            yöntemleri  kullanınız.          

-  Beceri gelişim sürecinin şekillenmesinde eğitim programının önemli rolü uygulayıcılarla                                                   

anlaşılmalı ve desteklenmeli böylece okul çevresi öğrenci ihtiyaçlarına karşılık verebilmelidir. 

- Verilen işleri daha çabuk bitirdikleri için daha fazla zamanları vardır. Bu zaman için ekstra 

zamanı, onların ilgi alanlarını keşfetmek ve geliştirmek için kullanılabilir. 

- Uygun değerlendirme araçları geliştirerek, üstün yetenekli öğrencilerin gereksinimlerini 

karşılayabilecek özel programlar geliştirilmelidir. 

- Dikkatli seçilen kitaplar, çocuklara zor zamanlarda yardımcı olmak, problem çözme, 

duygusal farkındalık, sosyal davranış, kişilerarası ilişkiler ve ahlaki konular ile başa çıkma 

gibi konularda katkı sağlayabilir. 

b) Aileler için öneriler: 

Genetik, deneyimler, öğrenme, aile değerleri, algılar ve etkileşim üstün yetenekli öğrencilerin 

gelişimine katkı sağlamaktadır. Cross, (2004). Birçok araştırma genel olarak aile durumunun ve 
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özellikle ailevi destek ve teşvikin yetenekli genç insanların gelişim ve başarısında önemli 

olduğuna dikkat çekmektedir. Bu husus dikkate alınarak aileler için şu önerilerde bulunulabilir: 

- Akademik ve okul dışı  ilgilerinin benzer olduğu diğer üstün yetenekli öğrenciler ile 

arkadaşlık etmeleri için teşvik ediniz. 

- Çocukların akademik güçlerini ve yeteneklerini takdir ediniz. 

- Üstün yetenekli çocuklara hizmet veren yaz ve hafta sonu programlarını araştırınız. Benzer 

yetenekli öğrenciler olması çocuğun yeteneklerinin sürekli gelişimine fırsat verecektir. 

- Üstün yetenekliler ile ilgili bir derneğin üyesi olunuz ve aileler için konferanslara katılınız. 

Organizasyonların internet sitelerinden öğrenme ve sosyal/duygusal ihtiyaçlarının nasıl 

karşılanabileceğiniz konusunda bilgi alınız. 
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ÖZET 

Bu çalışmada, yazılı ifade becerilerinde güçlüğü olan öğrenciler için geliştirilmiş, bir öykü 

yazma öğretim modeli olan Uyarlanmış Bilişsel Strateji Öğretimi tanıtılmaktadır. Uyarlanmış Bilişsel 

Strateji Öğretimi iki bölümden oluşur.  Birinci bölüm; metin yapısının öğretimini, ikinci bölüm ise 

yazma stratejileri öğretimini içermektedir.  Strateji öğretimi üç aşamada uygulanmıştır. Birinci aşama 

yazma stratejilerine model olma, ikinci aşama rehberli uygulama ve son aşama ise bağımsız 

uygulamadır. Öğretimde, Yazmada Bilişsel Strateji Öğretiminde olduğu gibi öğrencilerin planlama, 

düzenleme ve düzeltme işlemlerini gerçekleştirmeleri amacı ile düşünme kağıtları kullanılmıştır. Öykü 

yazma öğretiminde bütüncül bir öğretim süreci (planlama, taslak oluşturma, düzeltme) izlenmiştir. 

Öğrencilerin stratejileri uygulamalarına  ipuçları verilmesi, desteklenmesi ve rehber olunması için 

etkileşimsel diyaloglar ve yüksek sesle düşünme model olunmuştur. Öykü yazmada kullanılan 

Yazmada Bilişsel Strateji Öğretimi, Kendini Düzenleme Stratejilerinin Gelişiminin özelliklerine göre 

uyarlanmıştır. Öğretim, kendini düzenleme stratejilerine yer verilmesi (planlama  stratejileri, kendini 

izleme, strateji basamaklarını ezberleme, kendini düzenleme, kendini düzeltme) öğretim aşamaları ve 

öğrencinin ihtiyacına göre dönüt  verilmesi bakımdan Kendini Düzenleme Stratejilerinin Gelişimi 

Yaklaşımı özelliklerini içermektedir. Bu çalışma, yazma güçlüğü olan öğrencilerin yazılı ifadelerini 

geliştirmek için uygulamacıların bu modeli nasıl uygulayacağını açıklamaktadır.  

Anahtar Kelimeler  Yazma Güçlüğü; Uyarlanmış Bilişsel Strateji Öğretimi, Öykü Yazma; 

Yazmada Bilişsel Strateji Öğretimi; Kendini Düzenleme Stratejilerinin Gelişimi Yaklaşımı 
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ABSTRACT 

This study described a story writing intervention model, Modified Cognitive Strategy 

Instruction in Writing (CSIW), developed to address the writing difficulties experienced by students. 

Modified cognitive strategy has two parts. The first part of the modelwas text structure instruction. 

Second part of the model was strategy instruction. Strategy instruction was implemented in three 

stages. These stages are modeling story writing strategies, guided practice, and independent practice. 

As in other CSIW strategies, a set of think-sheets are used to help students plan, organize, and edit 

their story..Holistic writing process (planning, drafting, editing) is applied for teaching story writing. 

Interactive dialogues and think aloud procedures are used to prompt, scaffold, and guide students 

through the application of the strategies. The Cognitive Strategy Instruction in Writing was modified 

by incorporating specific features from the Self Regulation Strategies Development approach. The 

SRSD characteristics included promoting of student self-regulation (planning strategies, self-

monitoring, memorizing of strategy steps, self-organizing, self-editing), criterion-based instruction, 

instructional stages, and individual feedback according to students’ needs.This study focuses on how 

this model can be implemented by practitioners to help struggling writers develop their writing skills.   

Key word: Students with Writing Difficulties; Modified Cognitive Strategy Instruction; Story 

Writing, Cognitive Strategy Instruction In Writing; Self Regulation Strategies Development,  

GİRİŞ 

 Yazılı ifade, müfredat amaçlarında yer alan ve öğrencilere kazandırılması gereken akademik 

becerilerden biridir. Yazılı ifade, yüksek düzeyde bilişsel işlemleri ve karmaşık üstbilişsel becerileri 

gerektirir (Englert & Marriage, 2003; Graham & Harris, 1989). Bu nedenle birçok öğrenci için 

kazanılması zor bir beceridir. Özellikle öğrenme güçlüğü ve zihinsel engeli olan öğrenciler hem metin 

yapısı bilgisi eksikliğinden hem de yazma stratejileri hakkında bilgi sahibi olmadıklarından yazmada 

başarısız olmaktadır (Englert, Raphael, Fear, & Anderson, 1988; Graham, Harris, MacArthur, & 

Schwartz, 1991; Güzel-Özmen, 2006; Englert, Raphael, Anderson, Gregg, & Anthony, 1989; Englert 

& Thomas, 1987; Thomas, Englert, & Gregg, 1987; Wong, Wong, & Blenkisop, 1989).  

 Öğrenme problemi olan öğrencilere yazma öğretimi amacı ile programlar geliştirilmiştir.  

Literatürde etkililiği kanıtlanmış iki program bulunmaktadır. Bu programlardan birisi, Englert 

Raphael, Anderson, Anthony, & Steven (1991) tarafından geliştirilen Yazmada Bilişsel Strateji 

Öğretimi (Cognitive Strategy Instruction in Writing) dir. Yazmada Bilişsel Strateji Öğretimi yazma 

sürecinde yer alan alt işlemlerin (planlama, düzenleme, taslak oluşturma, kontrol etme ve gözden 

geçirme), bu işlemlerde kullanılan stratejilerin öğretimini içerir. Bu yaklaşımın en önemli özelliği 

yazmayı bütüncül bir süreç olarak görmesidir (Englert, 1992). Yazma alt işlemleri bir bütünlük içinde 

öğretilir. Yazma stratejileri öğretimi öncesinde metin yapısı öğretimine yer verilir. Bu öğretim 
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programında, öğrencileri stratejiyi uygulamada desteklemek amacı ile düşünme kağıtları kullanılır. 

Düşünme kağıtları ile uygulanacak stratejiler görselleştirilir. Ayrıca yüksek sesle düşünmeye model 

olunarak stratejilerin nasıl uygulandığı modellenir (Englert, 1990; Englert & Raphael, 1989).   

Yazılı ifade öğretiminde ikinci etkili program ise Graham ve arkadaşları (Graham ve 

diğerleri,1991) tarafından desenlenen “Kendini Düzenleme Stratejilerinin Gelişimi (Self-Regulated 

Strategy Development)dir. Bu öğretim programında öğrenciye; kendini kontrol etme, kendini izleme, 

kendini pekiştirme gibi kendini düzenleyici bazı üstbilişsel stratejiler öğretilir. Bu yaklaşımda daha 

çok yazma öncesi planlama ve yazma sonrası kontrol etmeyi öğretmek amacı ile stratejiler 

öğretilmektedir. Öğretim altı aşamada düzenlenir ve ölçüt temellidir. Her iki yaklaşımda, öğrenme 

güçlüğü olan öğrencilerin yazılı ifade becerilerini geliştirmek amacı ile uygulanmaktadır. Bilişsel 

strateji öğretimi bilgi veren metinleri yazmada (Englert, Raphael, & Anderson, 1992; Englert ve 

diğerleri, 1991; Hallenbeck, 1996, 1997, 2002), kendini düzenleme stratejileri ise tartışma metni ve 

öykü yazmada kullanılmaktadır (Danoff, Harris, & Graham, 1993; De La Paz, 1999, 2001; De La Paz 

& Graham, 1997; Graham & MacArthur, 1988; Güzel-Özmen, 2006; MacArthur, Schwartz, & 

Graham 1991; Sexton, Harris, & Graham, 1998; Stoddard & MacArthur, 1993; Troia, Graham, & 

Harris, 1999). 

Bu çalışmada öykü yazmayı öğretmek amacı ile araştırmacılar tarafından geliştirilmiş olan 

Uyarlanmış Bilişsel Strateji Öğretimi tanıtılmıştır. Öykü yazmada kullanılan Uyarlanmış Bilişsel 

Strateji Öğretimi, Yazmada Bilişsel Strateji Öğretiminin bazı özelliklerine göre oluşturulmuştur. Bu 

özellikler: a) Metin yapısı öğretimi yapılmış, b) Planlama, taslak oluşturma, kontrol etmeyi içeren 

bütüncül bir yazma öğretim süreci izlenmiş, c) Düşünme kağıtları kullanılmış, d) Yüksek sesle 

düşünülerek model olmaya yer verilmiştir. Yazmada Bilişsel Strateji Öğretimi, Kendini Düzenleme 

Stratejilerinin Gelişimi Yaklaşımının bazı özelliklerinden yararlanılarak uyarlanmıştır. Bu 

uyarlamalar: a) Planlama aşamasında Kendini Düzenleme Stratejilerinin Gelişimi Yaklaşımının öykü 

planlama stratejisi kullanılmıştır. b) Öğretim ölçüt temelli olarak düzenlenmiştir. c) Öğretim model 

olma, rehberli uygulama ve bağımsız uygulama olmak üzere Kendini Düzenleme stratejilerinin 

öğretim aşamalarından yararlanılarak yapılmıştır. d) Öğrencinin yazmasını kontrol etmesi amacı ile bir 

kendini düzenleme stratejisi olan kendini kontrol etme stratejisi öğretilmiştir. Bu tür uyarlamayı 

Güzel-Özmen (2006) zihinsel engelli öğrencilerde bilgi veren metin tiplerinden olan problem çözüm 

metni yazmayı öğretmek amacı ile yapmış ve öğrencilerin yazma becerilerinin gelişmesinde etkili 

olduğunu bulmuştur. Öykü yazmada kullanılan ve bu çalışmada tanıtılan Uyarlanmış Bilişsel Strateji 

Öğretimi Güzel-Özmen’in uyarlamaları dikkate alınarak yapılmıştır. Öykü yazmada Uyarlanmış 

Bilişsel Strateji Öğretimi, hafif düzeyde zihinsel yetersizlikten etkilenmiş 14 yaş 5 aylık olan bir erkek 

öğrenciye uygulanmış ve etkililiği araştırılmıştır. Dakikada 68 sözcük okuyabilen, tek bölümlü 

öykünün her ögesine göre oluşturulan, okuduğunu anlama sorularına doğru cevap verebilen ve  öykü 



II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi  1008  
 

II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongre Kitabı 

yazması istenildiğinde yedi öykü yapısı ögesinden en fazla üç ögeyi içeren bir öykü yazabilen bu 

öğrencide, öykü yazmada kullanılan Uyarlanmış Bilişsel Strateji Öğretiminin etkili olduğu 

bulunmuştur. Öğretim sonunda öyküyü oluşturan öge sayısında büyük artış olmuş, öğrenci daha uzun 

öyküler yazabilmiştir. Öğretim öncesinde ve yazma sürecinde yer alan planlama, taslak oluşturma ve 

kontrol etme gibi işlemleri yerine getirmezken öğretim sonunda öğretilen planlama stratejilerini 

kullanabilmiş, yazacaklarını öykü bölümlerine göre düzenleyebilmiş ve yazdığı öyküyü kontrol 

etmiştir. Böylece öğrenci yetkin yazarların kullandığı stratejileri öykü yazma sürecinde 

gösterebilmiştir.   

Bu çalışmada öykü yazmada kullanılan Uyarlanmış Bilişsel Strateji Öğretimi aşamaları 

tanıtılmış, bu aşamalarda yapılan uygulamalar açıklanmış ve bu öğretim aşamalarında kullanılan 

düşünme kağıtlarının örneklerine yer  verilmiştir.  

Uyarlanmış Bilişsel Strateji Öğretimi 

Öykü yazmada kullanılan Uyarlanmış Bilişsel Strateji Öğretimi iki bölümden oluşur.  Birinci 

bölüm, tek olaylı öykülerde metin yapısının öğretimini içermektedir. İkinci bölüm ise yazma sürecinde 

yer alan işlemlere göre strateji öğretimini içermektedir.  Tablo 1’de öykü yazmada kullanılan  

Uyarlanmış Bilişsel Strateji Öğretim aşamaları, bu aşamalarda kullanılan stratejiler ve kullanılan 

araçlar gösterilmektedir. 

 

 

TABLO 1 BURAYA GELMELİ 

 

 

Metin Yapısı Öğretimi 

Metin yapısı öğretimi öğrenciye üç oturumda uygulanmıştır. Birinci oturumda öykü yapısını 

gösteren bir şematik düzenleyici öğrenciye gösterilerek öykü ögeleri tanıtılmış ve bir öykü okunarak 

öyküye göre doldurulmuş şema karşılaştırılmıştır. İkinci oturumda, öykü yapısı ögelerine göre 

yazılmış bir öykü okunarak öykü ögelerinin bulunduğu bir şematik düzenleyici (Şekil 1) öğrenciyle 

birlikte okunan öyküye göre doldurulmuştur. Üçüncü oturumda eksik ögeli üç olumsuz öykü ile tüm 

ögelerin yer aldığı bir olumlu öykü öğrenciye okutulmuş, her öykü okunurken ilişkili ögeler şemada 

doldurulmuştur. Her öykünün iyi yazılmış bir öykü olup olmadığına karar verilmiştir. Bu etkinlik 
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sırasında etkileşimsel diyaloglara yer verilmiştir. Bu diyaloglarda öğrenciden öykü yapısı ögelerinin 

öyküde mevcut olup olmadığı, ögelerin öykü yapısına uygun sıralanıp sıralanmadığını belirlemesi ve 

öykünün iyi düzenlenmiş bir öykü olup olmadığını değerlendirmesi istenerek öğrencinin öyküde 

bulunması gereken ögeleri kavraması sağlanmıştır. Bu aşamada kullanılan öyküler Güzel-Özmen’in 

(2000) Stein ve Glenn’in öykü yapısına göre oluşturduğu öykülerden seçilmiştir. Olumsuz örneklerde 

yine aynı öyküler kullanılmış ancak öykü ögelerinin bir kısmı öyküden çıkarılmıştır. Aşağıda metin 

yapısı öğretimi aşamaları açıklanmıştır.  

Öykü Yapısının Tanıtılması: Bu oturumda öncelikle öğretmen, öğrenciye güzel bir öykü 

yazabilmesi için iyi bir öyküde bulunması gereken bölümleri ve bu bölümlerde nelerin yer alması 

gerektiğinin bilinmesi ve bunlara dikkat ederek yazılacak öykünün tüm bölümlerinin bulunması 

gerektiği yönünde öncelikle amacını belirtir. Sonrasında öykü ögelerinin bulunduğu şema gösterilir 

(Şekil 1). Öyküde  dört bölümün bulunduğu, bunların dekor, giriş, gelişme ve sonuç olduğu söylenir. 

“Dekor bölümünde öyküde yer alan kişiler, öykünün geçtiği yer ve zamana yer verilir. Giriş 

bölümünde probleme yer verilir. Gelişme bölümünde problemi çözmek için yapılan girişime yer 

verilir. Sonuç bölümünde ise girişimin nasıl sonuçlandığı ve öyküdeki kişinin öyküdeki olayla ilgili 

duyguları, düşünceleri, hedefleri yer alır” denerek öykü yapısı şema ile öğrenciye tanıtılır.  Şemada 

bulunan bölümlere göre yazılmış uygun bir öyküyü öğrencinin okuması istenir. Öğretmen “bu öykü 

şemada bulunan bölümlere uygun yazılmış mı bakalım” diyerek okunan öyküye göre doldurulmuş 

şema öğrenciye gösterilir. Öğretmen bölüm bölüm öyküyü okur ve okuduğu her bölümden sonra, 

“güzel yazılmış bir öykünün ilk bölümü neydi, dekor bölümüydü, dekor bölümünde kişi, yer ve 

zamana yer veriliyordu bu öykünün dekor bölümünde bakalım kişiler var mı denildikten sonra  evet bu 

öyküde kişi var denir ve şemada bak burada da dekor bölümünde kişinin karşısına öyküde bulunan 

kişinin ismi yazılmış” denilerek şemada da öğrencinin kişiye dikkat etmesi sağlanır. Diğer öykü 

ögeleri için de öğretmen dolu şemadan ve öyküden yararlanarak bir öyküde olması gereken ögelerin 

tanıtımını yapar ve öğrenciden öykü ögelerini söylemesi istenir. 

Öykü Ögelerinin Öykü Şemasına Doldurulması: Bu oturumda öğrenciye öykü ögelerinin yer 

aldığı boş şema verilir. Öğrenciye, öykü yapısı ögelerine göre yazılmış bir öykü verilerek  tamamını 

bir kez sessiz okuması istenir, sonrasında her bir öykü ögesinin bulunduğu metin kısımları boş şemada 

doldurulur. Öğretmen bölüm bölüm öyküyü okur ve öyküdeki bölümleri “evet öyküde ilk önce dekor 

bölümü vardı. Dekor bölümünde kişi, yer ve zaman bulunmalıydı. Bu öyküde kişi …., o zaman kişinin 

altını çiziyorum diyerek (renkli kalemle) öykü metninde çizer. Şemamızda dekor bölümüne kişiyi 

yazalım” diyerek öğretmen öğrenciye şemada dekor bölümü ve kişi yazısını buldurup karşısına 

yazdırır. Diğer bölümler için de aynı şekilde bölüm bölüm öğretmen tarafından okunarak ve şema 

doldurularak  devam edilir. 
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İyi Yazılmış Öyküye Karar Verilmesi: Bu oturumda öğrenciye üç olumsuz (öykü yapısı ögeleri 

eksik olan), bir olumlu (öykü yapısı ögeleri tam olan) öykü verilerek, öğrenciden öykü yapısı 

ögelerinin bulunduğu boş şema yardımı ile iyi yazılmış öyküye karar vermesi istenir. Öğretmen, 

“şimdi ben sana öyküler vereceğim, hangisi güzel yazılmış bir öykü, hangisi değil bulacağız” der. 

Öykünün her bir bölümü öğrenci tarafından tek tek okunarak şemaya göre bölümler uygun mu?, öykü 

ögeleri var mı?, yok mu? diyerek öyküler değerlendirilir. Öğrenciden öyküyü bölüm bölüm okuyarak 

önünde duran şemaya okuduğu öyküde bulunan her öge için var, bulunmayan ögeyi ise yok diyerek 

yazması istenir. Sonrasında öğretmen şemaya bakarak “burada öykü ögelerinde eksiklikler var bu 

öykü uygun güzel yazılmış bir öykü değil ya da öykü ögelerinin hepsi yer alıyor bu öykü güzel 

yazılmış bir öykü” diyerek değerlendirir. Böylece iyi yazılmış bir öykünün hangi ögelerden oluşması 

gerektiğini öğretmen öğrenciyle  beraber değerlendirir. 

 

 

ŞEKİL 1 BURAYA GELMELİ 

 

 

              Strateji Öğretimi  

Strateji öğretimi üç aşamada düzenlenmiştir. Birinci aşama model olma, ikinci aşama rehberli 

uygulama ve son aşama ise bağımsız uygulamadır. Her aşamada bütüncül bir öğretim süreci izlenerek 

yazma süreci; planlama, taslak oluşturma ve düzeltme olmak üzere üç işlemi içerecek şekilde 

tamamlanmıştır. Bu işlemlerin gerçekleştirilmesi amacı ile uygulanacak stratejilerle ilgili olarak 

öğretmen, yüksek sesle düşünerek model olmuş, daha sonra rehberli uygulama aşamasında 

yönlendirici sorular sorarak öğrencilerin öyküyü yazması sağlanmıştır. Gerekli yerlerde ihtiyacına 

göre öğretmen öğrenciye geri dönüt vermiştir. Uyarlanmış Bilişsel Strateji Öğretiminin bağımsız 

uygulama aşamasında; öğrencilerin strateji basamaklarını kullanarak öyküsünü yazması istenmiştir. 

İhtiyacı olduğunda öğretmen tarafından düzeltici geri dönütler verilmiştir. Öykü yapısını ve yazma 

stratejilerini görselleştirmek ve daha somutlaşmasını sağlamak amacıyla öykü yapısı şematik 

düzenleyicisi, planlama düşünme kağıdı kullanılmıştır. Yazma aşamalarını somutlaştırmak amacı ile 

planlamada mavi, taslak oluşturmada sarı, öykünün son halini yazmak amacı ile beyaz kağıt 

kullanılmıştır. Öğrencinin yazdığı öyküyü kontrol etmesi amacı ile düzeltme aşamasında da kontrol 

listesine yer verilmiştir. Aşağıda strateji öğretiminin aşamaları açıklanmıştır.    
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Model Olma Aşaması 

Model olma aşamasında öğrencilere yazma sürecinde kullanılacak işlemlerle (planlama, taslak 

oluşturma ve düzeltme) ilgili öğretmen model olur.  

Planlama 

Planlamaya geçerken planlamanın mavi kağıda yapılacağı belirtilir, böylece öğrencinin strateji 

basamaklarını somutlaştırması sağlanır. Planlama aşamasında temel olarak üç amaç bulunmaktadır. 

Birincisi, öykü konusuna karar vermede neye dikkat edileceğini hissettirmek, ikincisi öyküyü yazma 

amacını ve okuyucu kitlesini belirlemek ve üçüncüsü de planlama yaparken öğrencinin öykü yapısına 

göre plan yapmasına yardım etmektir. Kısaca planlama aşaması öğrencilere, yazma amaçlarını ve 

hedeflerine karar vermelerini, okuyucuları dikkate almayı ve öykü yapısı ögelerini düşünerek fikirleri  

nasıl gruplayacağını dikkate alan öğretimi içerir. 

Öykü Konusuna Karar Verme: Öğrenciye öykü yazması için üç konu sunulur. Öykülerin 

konuları; öğrencilerin yaşantısı ve ilgi alanları da dikkate alınarak günlük yaşamdan seçilir. Örneğin, 

alış veriş yapan çocuklar, misafirliğe giden bir aile, paylaşmayı sevmeyen bir çocuk gibi konular 

seçilir. Yazma öncesinde, öğretmen tek tek yazılı konuları okuyarak yüksek sesle düşünür.  Konu 

belirlenmesi sırasında öğretmen, hangi konu seçilirse daha iyi, daha ilginç bir öykü olacağı, hangi 

konuyla ilgili yaşantının daha fazla olduğuna dikkat çekerek ve konuyla ilgili geçmiş bilgileri harekete 

geçirecek şekilde yüksek sesle düşünerek öğrenciye model olunur. Örneğin öğretmen, “bu konuyu 

seçersem iyi bir öykü yazamayabilirim, yaşantım olmadığı için neler olabileceğine yönelik bir öykü 

yazmakta zorlanabilirim, hangisini seçsem okuyucum ilginç bulur, herkesin ilgi ile okuyacağı ve 

benimde yaşantımın olduğu bir konu ile ilgili öykü düşünebilirim” gibi öğretmen konu seçiminde 

model olur.  

Yazma Amacını ve Okuyucu Kitlesini Belirleme: “Kime yazıyorum?”, “Bunu neden 

yazıyorum?” sorularına öğrencilerin cevap vermesi sağlanarak yazma amacının ve okuyucu kitlesinin 

belirlenmesi sağlanır. Bu durumda öykü yazacak olan öğrencilerin öykülerini okuyacak kitlenin 

duygularına, düşüncelerine duyarlı olmasını ve onların bakış açılarından da bakmasını öğrenmesi 

açısından önemlidir. Öğretmen burada “acaba seçtiğim konu, yazımı okuyanların dikkatini çeker mi, 

okurken zevk alırlar mı, zevkle okumaları için nelere dikkat etmem gerekir” gibi sorularla öğrencilerin 

okuyucuları dikkate almasına yüksek sesle düşünerek model olur. Öykünün kimin için yazıldığı ve ne 

amaçla yazıldığı belirlendikten sonra planlama kağıdına yazılır. 

Öykü Yapısına Göre Yazacaklarını Planlama: Öykü yapısı ögelerine uygun olarak 

K+2N+PÇST (Kimler + Ne zaman Nerede + Problem + Çözüm + Sonuç + Tepki) hatırlatıcısından 
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yararlanılarak plan kağıdı (Şekil 2) yüksek sesle düşünülerek öğretmen tarafından oluşturulur. 

Örneğin, “öykü konum neydi, evet bu konu okuyucularıma ilginç gelebilir, peki öykümde kimler 

olmalı ilk önce onu belirlemeliyim, tamam kahramanımı belirledim şimdi de öyküm nerede geçsin 

evet bunu da yazdım” gibi, her bir öykü ögelerine uygun olarak yüksek sesle düşünülerek plan kağıdı 

doldurulur. 

Bu aşamada plan kağıdına akla gelen fikirler sıralanır ve “okuyucunun en çok dikkatini çeken 

ne olur?, hangi fikri seçsem daha güzel bir öykü yazarım?” diyerek üretilen fikirlerden uygun olanı 

seçme konusunda öğretmen yüksek sesle düşünerek model olur ve plan kağıdını öğrenciyle beraber 

doldurur. 

 

ŞEKİL 2 BURAYA GELMELİ 

 

 

Taslak Oluşturma 

Taslak oluşturma aşamasında ise planlama kağıdına yazılan fikirlerin ayrıntılandırılarak ve 

öykü yapısı şematik düzenleyicisinden yararlanılarak (Şekil 1) yazılı ifadeye çevrilmesi ve her bir 

öykü bölümünün farklı paragrafta yazılması ile ilgili model olunur. Öğretmen, planlama kağıdına 

bakarak fikirlerin nasıl düzenlenebileceğini, öykü yapısı ögelerini de kullanarak nasıl fikirleri organize 

edip öyküsünü yazıya dönüştüreceği noktasında öğrenciye model olur. Örneğin plan kağıdında yer 

alan kişi, yer ve zamanı yazıya çevirirken “bu konuyu nasıl daha iyi  bahsedebilirim çünkü okuyucuma 

daha fazla bilgi vermeliyim, acaba bunu nasıl daha ilgi çekici kılabilirim, kahramanla ilgili olarak 

okuyucumun kafasında daha netleşmesi için biraz daha bilgi vererek yazmalıyım, böylece  öyküm çok 

daha güzel olur”  diyerek öğretmen iç konuşmasını seslendirerek, planlama da yazdığı fikirleri taslak 

oluşturmada öğrencilere model olur.  

Düzeltme 

Taslak oluşturma sonrasında öykü yapısı ögelerine uygun olarak oluşturulan kendini kontrol 

etmek amacıyla hazırlanan kontrol listesindeki sorular sorularak öykünün nasıl kontrol edileceğine ve 

düzeltileceğine öğretmen tarafından model olunur (Şekil 3). Eksik veya uygun olmayan yerlerde 

Kontrol Listesinde “Hayır” kutucuğu işaretlenerek farklı renkli bir kalemle öyküde gerekli düzeltme 

yapılarak  “Düzeltmemi yaptım” kutucuğuna işaretleme yapılır. Öykünün son hali tüm düzeltmeleri ile 
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birlikte beyaz kağıda geçirilir. Böylece öğretmen öykü yazarken hem içerik hem de öykü ögelerine 

uygunluğu açısından öğrencinin kendini düzenlemesini ve kontrol etmesine model olur. En son öykü 

okunarak son düzeltmeler yapılır. Model olmadan rehberli uygulamaya geçiş ölçütü öğrencinin öykü 

yazma sürecinde uygulanan stratejileri sırası ile söylemesidir.  

Rehberli Uygulama Aşaması 

Uyarlanmış Bilişsel Strateji Öğretiminin rehberli uygulama aşamasında; öğrencinin öykü 

konusunu seçmesini, seçtiği konuyla bağlantılı planlama, taslak oluşturma, düzeltme işlemlerine göre 

öyküsünü yazarken hangi aşamaya geçileceğiyle ilgili yönlendirici sorular sorularak öyküyü yazması 

sağlanır. Gerekli yerlerde ihtiyacına göre öğrenciye geri dönüt öğretmen tarafından verilir. Burada 

kullanılan düşünme kağıtlarından  (öykü şeması, planlama kağıdı) ve kontrol listesinden öğrencinin 

yararlanmasına izin verilir ama sonrasında bu düşünme kağıtlarına ve kontrol listesine bakmadan 

öyküsünü yazması beklenir. Öğretmen, strateji basamaklarını yardımsız uygulayana kadar öğrenciye 

rehber olmaya devam eder. 

Bağımsız Uygulama Aşaması 

Uyarlanmış Bilişsel Strateji Öğretiminin bağımsız uygulama aşamasında; öğrenciden seçtiği 

konu ile ilgili strateji basamaklarını kullanarak öyküsünü yazması beklenir. Öğretmen ihtiyacı 

olduğunda düzeltici geri dönütler sağlar. Bağımsız uygulama aşaması, öğrencinin öykü yapısı 

ögelerinin tümünü içeren bir öykü yazmasına ve stratejilerde bağımsızlık sergileyene kadar sürer. Bu 

aşamada, düşünme kağıtları ve kontrol listesi ortamdan kaldırılır.  

Sonuç 

Yazılı ifadede problemi olan öğrenciler hem metin yapısı bilgisi eksikliğinden hem de yazma 

süreci ve stratejileri hakkında bilgi sahibi olmadıklarından yazmada başarısız olmaktadır. Öykü 

yazmada kullanılan Uyarlanmış Bilişsel Strateji Öğretimi bu öğrencilerin yazma süreci bilgisini 

kazanmaları ve yazma stratejilerinde ustalaşmaları amacı ile uygulanabilir. Bu çalışmada sunulan 

Uyarlanmış Bilişsel Strateji Öğretimi hem bireysel hem de küçük gruplara uygulanabilecek 

özelliktedir. Ayrıca öğrenme güçlüğü olan ve hafif düzeyde zihinsel engelli öğrencilere öykü yazmayı 

öğretmek amacıyla da uygulanabilir.  
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Tablo 1 Öykü Yazmada Kullanılan Uyarlanmış Bilişsel Strateji Öğretimi  Aşamaları ve 

Kullanılan Araçlar 

Uyarlanmış Bilişsel Strateji 

Öğretimi Bölümleri 

Aşamalar Kullanılan Araçlar 

 

 

 

 

 

 

 

Metin Yapısı Öğretimi 

 

Öykü yapısının tanıtılması 

 

 

 

 

 

Öykü ögelerinin öykü şemasına  

doldurulması 

 

 

 

İyi yazılmış bir öyküye karar verme 

 Öykü ögelerinin bulunduğu 

boş  şema 

 Öğretilecek yapıya uygun 

bir öykü 

 Okunan öyküye göre 

doldurulmuş şema 

 Öğretilecek yapıya uygun 

bir öykü 

 Öykü ögelerinin bulunduğu 

boş şema 

 Öykü ögelerinin bulunduğu 

3 adet boş şema 

 Üç olumsuz (öykü yapısı 

 ögeleri eksik olan) öykü 

 Bir olumlu (öykü yapısı 

 ögeleri tam olan) öykü  

 

 

 

 

 

 

Yazma Stratejilerinin Öğretimi 

Model olma 

Planlama 

 Öykü konusuna karar verme 

 Yazma amacını ve okuyucu kitlesini 

 belirleme 

 Öykü yapısına göre yazacaklarını 

 planlama 

 Öykü ögelerinin bulunduğu 

boş şema  

 Plan düşünme kağıdı 

 Kontrol listesi 
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Taslak oluşturma 

  Yapılan plana uygun olarak öyküyü 

yazma 

Düzeltme 

Öyküyü biçim ve içerik yönünden kontrol 

etme 

Rehberli uygulama 

Tüm aşamalarla ilgili yönlendirici 

sorularla öğrencinin öykü yazmasını 

destekleme 

Bağımsız uygulama 

Öğrencinin tüm aşamaları kullanarak 

öykü yazması  
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Şekil 1: Metin Yapısı Öğretimi Boş Şema Örneği 

                           DEKOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              GİRİŞ 

 

 

 

 

                          GELİŞME 

 

 

 

 

 

 

 

Kişi………………… 

  

 

Yer    ………………… 

     

             

                         

 

    

 

 

 

       Problem  

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………. 

  

     

 

   

 

 

 

   

 

 

 

      Girişim           

..………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………
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                              SONUÇ 

 

 

 

 

 

 

 

Sekil 2: Planlama Kağıdı 

 

PLAN 

Konum Ne                   : 

Kimin için yazıyorum :  

Ne amaçla yazıyorum:  

                                                     1 K  2 NN+ PÇST: 

                           KİM                                                                          NE ZAMAN 

 

 

 

 

                NEREDE                                                                                PROBLEM 

 

 

 

                                                 

 

 

     Sonuç  ………………………… 

       

                           Duygu    ……………………    
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Şekil 3: Kontrol Listesi 

 

 

Öyküde kişilere yer 

verdim mi?     

Evet  Hayır          

Düzeltmemi yaptım  

 

Olayın yeri zamanı belli 

mi?                        

Evet  Hayır 

Düzeltmemi yaptım 

 

Seçtiğim konuyla bağlantılı problem 

oluşturdum mu? 

Evet  Hayır 

Düzeltmemi yaptım 

 

Olayı çözmek için kişilerin 

yaptıklarını yazdım mı?  

Evet  Hayır 

Düzeltmemi yaptım 

 

Olayın sonucu var mı? Evet  Hayır 

 

ÇÖZÜM 

 

 

 

                 SONUÇ                                                                                    TEPKİ 
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 Düzeltmemi yaptım 

 

Öykümdeki kişinin duygularına, 

düşüncelerine yer verdim mi? 

Evet  Hayır  

Düzeltmemi yaptım 

 

Paragraf başı yaptım 

mı? 

Evet  Hayır 

Düzeltmemi yaptım 

 

Öykümün başlığını yazdım mı? 

 

Evet  Hayır 

Düzeltmemi yaptım 
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ETKİNLİK ÇİZELGESİ İLE OTİZMLİ BİREYLERİN BAĞIMSIZLIK 

BECERİSİNİ KAZANMASI 

Elif Gündüz 

Tohum Otizm Vakfı, İSTANBUL 

elifffgunduz@hotmail.com 

ÖZET 

 Otizmli yetişkin ve çocukların birçok beceriyi öğrendikleri, fakat öğrendikleri becerileri 

çoğunlukla yetişkinin verdiği sözel ipucu, model olma ve jest-mimik ipucu olmadan sergilemedikleri 

gözlenmiştir. (Birkan, 2008) Bu çalışmada otizmli bireylere etkinlik çizelgesi kullanarak bağımsızlık 

becerisinin kazandırılmasını amaçlanmıştır. Çalışmada tek denekli araştırma yöntemlerinden AB 

modeli kullanılacak, verilerin grafiksel analizi yapılacaktır. Bulguların, otizmli bireylerin etkinlik 

çizelgesi kullanarak bağımsızlık becerisinin kazandığını göstermeyi amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Etkinlik Çizelgesi, Bağımsızlık, Otizm 

ABSTRACT 

Adults and children with autism learn many things but they do not show their skills without 

verbal, gestural, visual and physical prompts that adults give (Birkan, 2008). The purpose of this study 

is to teach independence skills to children with autism using activity schedule. An AB Design of 

single subject research method will be used in this study and the graphical analysis will do for data. 

The aim of this study was to identify the effectiveness of using an activity schedule for teaching 

independence skills to children with Autism. 

Keywords: Schedule of Events, Independence, Autism 

GİRİŞ 

Otizm genellikle yaşamın ilk üç yılında ortaya çıkan yaygın gelişimsel bozukluktur. Dünyanın 

her yerinde görülen ve hiçbir etnik grup ayırt etmeden her 150 doğumdan 1’inde görülür. Ayrıca 

erkeklerde kızlara oranla daha yaygın olarak görülür. Çoğunlukla otizmli bireylerde ya konuşma hiç 

yoktur ya da çok geç konuşmaya başlarlar. Ayrıca etrafındaki kişilerle, olaylarla, nesnelerle ilgili 

değillerdir ve yaşıtlarına oranla görme, dokunma, duyu ve tat alma hisleri farklıdır. Birçok çocuk 

stereo tipik hareketler, kendine zarar verme ve öfke nöbetleri gibi işlevsel olmayan tepkiler gösterir. 

Otizme neden olan etmenler tam olarak henüz bilinmemesine rağmen, genetik faktörlerin, hamilelikte 

ilaç kullanımı, doğum esnasındaki problemler ve hamilelik sırasında zehirli kimyasallara maruz 

mailto:elifffgunduz@hotmail.com
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kalmanın neden olabileceği düşünülüyor. Otizmin neden kaynaklandığı henüz bilinmediği için 

önlemek mümkün olamamaktadır fakat erken tedavi ve eğitimle otizmli bireylerin dünyasında önemli 

farklar yaratılabilir. Uygulamalı davranış analizi bu alanda ciddi kanıtlara sahiptir. Uygulamalı 

davranış analizinde otizmli çocukların en sık kullandığı öğretim yaklaşımları ayrık denemelerle 

öğretim, erken yoğun davranışsal eğitim, etkinlik çizelgeleriyle öğretim, replik silikleştirmeyle 

öğretim, videoyla model olma, fırsat öğretimi, olumlu davranışsal destek, sözel davranış. Bu 

yaklaşımlar içinde otizmli çocuklara bağımsızlık becerisinin öğretiminde etkinlik çizelgelerinin daha 

etkili olduğu biliniyor.   

Otizmli yetişkin ve çocukların birçok şeyi öğrendikleri, fakat öğrendikleri becerileri 

çoğunlukla yetişkinin verdiği sözel ipucu, model olma ve jest-mimik ipucu olmadan sergilemediklerini 

gözlemlenmiştir. Bazen, çok küçük bir ipucu bile (-çocuğa doğru atılan küçük bir adım ya da beklenti 

ile bakış-) çocukların etkinliklerini yapmalarını sağlayabilir. Ancak yetişkinden gelen ipucu 

olmadığında, etkinlik dışında başka şeylerle meşgul olurlar ya da sadece beklerler. Örneğin, 

‘Oyuncaklarınla oyna’ gibi bir yönerge verildiğinde çocuk, yap-boz, bloklar, ya da kamyonuyla 

oynayacaktır. Fakat sözel yönerge verilmediğinde, model olunmadığında, ya da jest-mimik ipucu 

olmadığında, sadece oyuncaklarının ortasında oturup, hiç bir şey yapmayacaktır. Benzer bir şekilde 

bisiklet sürmeyi, dişlerini fırçalamayı, bilgisayarla oynamayı öğrenen çocuklar, aileleri ya da 

öğretmenleri yönerge vermediği sürece bu becerileri sergilemekte güçlük çekerler. Dikkatli bir şekilde, 

sözel ipucu, bir cümleden tek sözcüğe, daha sonrada beklentiyle bakmaya kadar geri çekilmiş olsa 

bile, geri çekilmiş sözel ipucu ya da beklentiyle bakma olmadan, hedeflenen davranışlar ortaya 

çıkmamaktadır. Bu yüzden Princeton Çocuk Gelişim Enstitüsünde (PCDI) çalışan uzmanlar 20 yılı 

aşkın bilimsel çalışmalar sonucunda etkinlik çizelgelerini geliştirmeye karar vermişlerdir. Etkinlik 

çizelgeleri, bir saatliğine, ya da sadece okulda kullanılıp, evde kullanmadığımız bir yöntem değildir. 

Etkinlik çizelgeleri, çocuğun tüm gününü organize etmek için kullanılır. Öğretim için bir farklı bir 

bakış açısı sağlarlar. Uygulamalı davranış analizi bilimsel olarak iyi şekilde kanıtlanmış öğretim 

yöntemleri sunar ve etkinlik çizelgeleri çocukların öğrenmelerini sağlayan, bütün öğretim yöntemlerini 

kullanmamıza yardımcı olur. Örneğin, bir çocuğun etkinlik çizelgesi içinde sözel taklit için ayrık 

denemelerle öğretim materyallerini içeren bir kutuyu işaret eden fotoğraflı ipucu olabilir. Öğretmenler 

çok uzun süren bir oturum yapmaktan kaçınırlar, çünkü çocuğun zorlandığı bir beceri ve uzun süren 

bir oturum problem davranışa ya da öfkeye neden olabilir. Bunun yerine, etkinlik çizelgesinde aynı 

ipucundan birkaç tane olabilir, böylelikle gün içinde aynı etkinlik daha fazla sayıda kısa oturumlar 

halinde çalışılmış olur. Dorukan’ın etkinlik çizelgesinde sevdiği bir oyuncağın resmi var, fakat 

oyuncak Dorukan’ın ulaşamayacağı bir yerde. Bu durum öğretmeninin Fırsat Öğretimi yapması için 

bir fırsat sunar. Öğrenci oyuncağı işaret ettiğinde ya da istediğinde, öğretmeni ona ‘Yardım eder 

misin?’ ‘ Yardım eder misin lütfen?’ ya da ‘O çok yüksek’ demeyi öğretebilir. Etkinlik çizelgesindeki 

bir fotoğraf, video, VCD ve çeşitli materyalleri içeren bir kutuyu işaret edebilir. Öğretmeni videoyu 
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çalıştırıp, bu materyallerle elle yönlendirme kullanarak, çocuğa videodaki oyunu taklit etmeyi 

öğretebilir. Ekinlik çizelgeleri aynı zamanda çocuklara başkalarıyla konuşma başlatmayı ve sohbet 

etmeyi öğretmede bize yardımcı olur. Ozan okuma bildiği için, etkinlik çizelgesinde yazılı bir ipucu 

vardır. Etkinlik çizelgesindeki ipucunu alır, öğretmenine yaklaşır ve repliğini söyleyerek sohbet 

başlatır. Yazılı ipucu daha sonra silikleştirilecektir. Etkinlik çizelgeleri aynı zamanda, öğrencilerin 

sembolik oyun öğrenme ve oyunlarıyla ilgili sohbet etme becerisini kazandırmak için fırsatlar sunar. 

Etkinlik çizelgeleri, bir çok değişik etkinlik içerdiği (ör: oyuncaklar, sözcük taklidi, banyo yapma, ve 

yemek yeme); günün farklı zamanlarında kullanıldığı (ör: sabahları giyinirken, rakamları öğrenirken); 

farklı insanlarla çalışırken (aile ve öğretmen); ve farklı ortamlarda (ör: okulda, evde, akrabaların, 

arkadaşların evinde) kullanıldığı zaman çok etkili olur. Etkinlik çizelgesi, bireyi bir dizi etkinliği 

yerine getirmeye yönlendiren fotoğraf ya da sözcük setidir. Etkinlik çizelgesi farklı şekillerde olabilir, 

ancak henüz okumayı bilmeyen çocuklar için etkinlik çizelgesi, başlangıçta, her sayfasında çocuğu 

etkinlikle meşgul olmaya ya da ödüllere yönlendiren fotoğraflı ipuçları bulunan üç veya dört halkalı 

dosyalardır. Çocuklar, etkinlik çizelgesini açmayı, ilk sayfayı çevirmeyi, fotoğrafı işaret etmeyi, 

resimde belirtilen materyali almayı, etkinliğini tamamlamayı, materyali yerine koymayı ve çizelgeye 

geri dönmeyi öğrenirler. Çocuklar çizelge izlemede ustalaştığında ve okuma becerisini geliştirdiğinde, 

fotoğraflı ipucu yerine yazılı ipuçlarına tepki vermeyi öğrenirler. Örneğin, çocuk sayfayı çevirir, 

ipucunu işaret parmağıyla gösterir, ipucunu okur ve yemek odasına gidip masayı hazırlar; masayı 

hazırladığında etkinlik çizelgesine geri döner (Birkan,2008). 

 

Bağımlı Değişken: Etkinlik çizelgesi kullanım aşamaları. Her etkinlik beş aşamadan oluşur: 

(a) sayfayı çevirir, (b) işaret eder, (c) materyaline yönelir, (d) etkinliğini tamamlar ve (e) çizelgeye 

döner. Öğrencinin her bir aşamayı ipucu almadan belirlenen etkinliği yapması doğru olarak kabul 

edilir. (MacDuff, Krantz & McClannahn, 1993) 

Sayfayı çevirme: Çocuk çizelgede bulunan sayfaları tek tek çevirir. 

İşaret etme: Sayfada bulunan ipucuna bakar ve parmağıyla ipucuna dokunur, işaret eder. 

Materyaline yönelme: Çizelgede ipucunu işaret ettikten sonra, materyaline doğru stereo tipik 

hareketler yapmadan yönelir.  

Etkinliğini tamamlama: En az 30 saniye stereo tipik davranışlarda bulunmadan ve 15 saniyeden daha 

uzun süre durmadan ekinliğini tamamlar 

Çizelgeye dönmesi: Etkinliğini tamamladıktan sonra çizelgeye dönmesi ve başka bir etkinlik için 

seçim yapması. 
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Bağımsız Değişken: Azalan ipucuyla öğretim (elle yönlendirme ve ipucunu geri çekme) ve 

pekiştirme. 

YÖNTEM 

Amaç, Denek ve Ortam: Bu çalışmada otizmli bireylere etkinlik çizelgesi kullanarak bağımsızlık 

becerisinin kazandırılması amaçlanmıştır. Bu çalışmaya katılan denek, ifade edici dili olmayan, 

hiperaktif, etkinlikle meşguliyeti çok az olan ve eğitsel kontrolü zor olan 7 yaşında öğrenme güçlüğü 

olmayan bir çocuktur. Denek 8 aydır TOHUM Otizm Vakfından eğitim alıyor. Çalışma, Tohum Otizm 

Vakfı Özel Eğitim Okul binasının 20 metrekare olan oyun odasında yürütülmüştür. Oyun odasında 

trambolin, salıncak, kaydırak, denge tahtası, tünel, mavi kaydırak ve basket potası vardır.     

Araştırma Modeli: Bu araştırmada tek-denekli araştırma yöntemlerinden AB modeli kullanılmıştır. 

Veri Toplama Süreci: Öğrenci etkinlik çizelgesi takip etmedeki her aşamayı (a)sayfayı çevirmesi, (b) 

işaret etmesi, (c) materyaline yönelmesi, (d) etkinliğini tamamlaması ve (e) çizelgeye dönmesi stereo 

tipik hareketler yapmadan, ipucu ve yardım almadan bağımsız yaparsa eğitimci kontrollü olay kaydına 

“+” işaretini koyar. Çizelgenin aşamalarındaki her doğru veri yüzdelik olarak hesaplanır ve grafiğe 

işlenir. %80 öğrencinin çizelge izlemede başarılı olabilmesi için minimum veridir. Grafik 

kullanılmasının nedeni öğrencinin gelişimini daha net izleyebilmektir. 

• Öğretim verisinin işareti 

X   Gözlemciler arası güvenilirlik (G.A.G) verisinin işareti 

--------  Ön-test verisinin çizgisi 

Deney Süreci 

Ön-Test: Ön-test süresince eğitimci öğrenciye hiçbir şekilde ipucu vermez. Sadece öğrencinin kendi 

performansını gözlemler. 

Öğretim: Fotoğraflı Etkinlik Çizelgesi İzleme 

 Oyun odasında materyaller öğrencinin kolay görebileceği ve ulaşabileceği bir şekilde 

yerleştirilmiştir. Öğrencinin etkinlik çizelgesi küçük A-5 dosyadır ve içerisinde oyun odasındaki 

materyallerin fotoğraflı ipuçları vardır. Her sayfada bir ipucu vardır ve sayfanın zemini ipucunun 

kolay anlaşılabilmesi için siyah fon kartonu ile kaplanmıştır. Çizelgede sırasıyla trambolin, salıncak, 

kaydırak, denge tahtası, mavi kaydırak, basket potası ve tünel vardır. Öğrenci trambolinde 10 defa, 

salıncakta 10 defa, kaydırakta 3 defa, denge tahtasında 3 defa, mavi kaydırakta 3 defa, basket 

potasında 3 defa olmak üzere etkinliklerini tamamlar. Eğitimci bu sayıları sayar ve öğrenciye bitti 

demez, sayma bittiğinde eğitimci susar. Çizelgenin sonunda tünel fotoğrafı öğrenci için ödüldür. 
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Öğretimin ilk başlarında eğitimci, çizelgenin her bir aşamasında öğrencinin yanlış yapmasına fırsat 

vermemek ve stereo tipik davranışları önlemek için arkasında gölge olur ve fiziksel yardım kullanır. 

Eğitimci sözel ipucu ve jest-mimik kullanmaz. Ayrıca eğitimci asla öğrenci ile etkinlik arasına girmez, 

öğrencinin arkasından müdahalede bulunur. Aynı zamanda eğitimci, öğrencinin yaptığı her doğru 

davranışı pekiştirir. Çizelgede 17. hafta uyarlama yapılmıştır ve fotoğraflı ipuçların çizelgedeki yerleri 

sürekli değişmiştir ve eğitimci öğrenciden 4 adım uzaklaşmıştır fakat çocuğun yanlış yapmasına fırsat 

vermeden gerektiği zamanlarda fiziksel yardım kullanmıştır. 

Genelleme: Genellemede öğrenci farklı bir eğitimci ve farklı bir ortamda çalışmıştır.      

SONUÇ 

 Araştırma bulgularını gösteren grafik Şekil-1 ve Şekil-2’de yer almaktadır. Uygulama 

sürecinden sonra deneğin etkinlik çizelgesi izleyerek oyun odasında bağımsız olarak materyallerle 

oynamasında artış gözlenmiştir. Denek başlama düzeyinde sadece %36 bağımsızlık becerisi 

gösterirken 16. Haftada bu beceri %88 olarak gözlenmiştir. 17. Haftada uyarlama yapılmış veri %76 

olarak gözlemlenmiştir. Uygulama süreci devam etmiştir ve 25. Haftada %100 olarak gözlemlenmiştir. 

 Ayrıca araştırmada iki tane üç ay aralıkla Gözlemciler Arası Güvenilirlik(GAG) verisi 

toplanmıştır. İlki 06 Kasım 2009 tarihinde toplanmıştır ve %84 güvenilir veri elde edilmiştir. İkincisi 

19 Mart 2010 tarihinde %100 olarak veri elde edilmiştir. 

 Sonuç olarak, bağımsızlık becerisinin kazandırılmasında etkinlik çizelgesi kullanımının etkili 

olduğu oyun odası çizelgesi ile gözlemlenmiştir. 
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Şekil-1:

 

Şekil-2:
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YORUM VE ÖNERİLER 

 Araştırmada otizmli bireylere bağımsızlık becerisinin öğretilmesinde etkinlik çizelgesi 

kullanımı temel alınmıştır. Etkinlik çizelgeleri, bir saatliğine, ya da sadece okulda kullanılıp, evde 

kullanmadığımız bir yöntem değildir. Etkinlik çizelgeleri, çocuğun tüm gününü organize etmek için 

kullanılır. Öğretim için bir farklı bir bakış açısı sağlarlar. Bu araştırmada etkinlik çizelgesinin otizmli 

bireylere bağımsızlık becerisini kazandırdığı gözlemlenmiştir. Buna göre otizmli bireyler çizelge 

kullanarak akademik, sosyal ve günlük yaşam becerilerini bir yetişkinin yardımı ya da herhangi bir 

ipucu olmadan bağımsız bir şekilde yapabilirler. Bu çalışmada ortaya konulan sonuçların bundan 

sonraki araştırmalar için yol gösterici olmak ve ilgililere otizmli bireylere bağımsızlık becerisinin 

kazandırılmasına yönelik her türlü beceride çizelge kullanımının etkili olacağı önerilebilir. 
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ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUĞU OLAN AİLELERİN 

GEREKSİNİMLERİNİN VE STRES DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ: 

ÇANKIRI ÖRNEĞİ 

DETERMİNİNG OF REQUİREMENTS AND STRESS LEVELS OF 

FAMİLİES WHO HAVE CHİLDREN WİTH MENTAL DİSABİLİTİES: 

SAMPLE OF CANKIRI  

aEnder DURUALP, bKübra KOCABAŞ, bAslı ARSLAN, bKezban ÖZAYDIN 

aÇankırı Karatekin Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, Öğr. Gör. Dr. 

bÇankırı Karatekin Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, 4. sınıf öğrencisi 

endora2212@hotmail.com 

ÖZET 

Araştırmada zihinsel engelli çocuğu olan ebeveynlerin aile gereksinimlerinin ve stres 

düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın evrenini ve örneklemini Çankırı il 

merkezindeki Vali Ayhan Çevik Eğitim Uygulama Okulu ve İş Merkezi’ne devam eden 14 kız ve 14 

erkek olmak üzere toplam 28 zihinsel engelli çocuğun anne veya babaları oluşturmuştur. Verilerin 

toplanmasında “Çocuk ve Aile Tanıtım Formu”, Bailey ve Simeonsson (1988) tarafından geliştirilen 

ve Sucuoğlu (1995) tarafından Türkçe’ye uyarlanan “Aile Gereksinimlerini Belirleme Aracı” ile 

Holroyd tarafından geliştirilen ve Kaner (2001) tarafından Türkçeye adapte edilen “Aile Stresini 

Değerlendirme Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmaya alınan ebeveynlerin %53,6’sının anne, %46,4’ünün 

baba olduğu, çocukların annelerinin ve babalarının çoğunluğunun 41 yaş ve üzerinde, ilkokul mezunu, 

evli ve üç-dört çocuk sahibi oldukları görülmüştür. Ebeveynlerin çoğunluğunun çocuğun engelli 

olmasından dolayı kendilerini ve başkalarını suçlamadıkları, çocuğu yetiştirirken yaşadıklarını çevresi 

ile paylaştıkları ve yakın akraba ile çevreden destek almadıkları saptanmıştır. Ebeveynlerin, Aile 

Gereksinimlerini Belirleme Aracı’na göre orta düzeyde gereksinimlerinin (77,46±20,52) olduğu 

belirlenirken, en fazla bilgi gereksinimlerinin olduğu tespit edilmiştir. Aile Stresini Değerlendirme 

Ölçeği’ne göre ebeveynlerin orta düzeyde stres yaşadıkları (6,38±19,56) ve en fazla karamsarlık 

duygusuna kapıldıkları belirlenmiştir. Güvenirlik analizleri sonucunda, Aile Gereksinimlerini 

Belirleme Aracı (α=0,93) ile Aile Stresini Değerlendirme Ölçeği’nin (α=0,83) iç tutarlık 

güvenirliklerinin yüksek olduğu görülmüştür. Ailelere götürülecek hizmetlerin etkili olabilmesi için 

aile gereksinimlerinin belirlenmesine, zihinsel engelli bireye sahip olmanın çevre ile bir bütün olarak 

sahiplenilmesine, ailelerin kurum ve kuruluşlar tarafından ekonomik, sosyal ve psikolojik açıdan 
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desteklenmesine, stres faktörlerinin belirlenerek stresle başa çıkma yollarının öğretilmesine yönelik 

faaliyetlerin yapılması önerilmiştir.  

Anahtar Kelimeler:  Zihinsel engelli çocuk, Aile gereksinimi, Stres düzeyi 

ABSTRACT 

The purpose of this research is to determine the requirements and stress levels of parents who 

have children with mental disabilities. 28 Children consist of 14 boys and 14 girls with mental 

disabilities studying at Ayhan Cevik Application School and Work Center in province of Cankiri and 

their fathers and mothers form the subjects and environment of the research. “Children and Family 

Instruction Form”, “Family Needs Survey” developed by Bailey and Simeonsson (1998) and 

translated into Turkish by Sucuoglu (1995), and “Questionnaire on Resources and Stress-F” developed 

by Holroyd and translated into Turkish by Kaner (2001) have been used in collecting the data. It has 

been seen that 53,6% of the parents who have been engaged in the research  are mothers and 46,4% 

are fathers, most of the parents  are over 41 years old, primary school graduate and married, and have 

more than three of four children. It has been noted that most of the parents blame neither themselves 

nor the others for their children’s mental disabilities, they share their problems, difficulties with people 

in their neighborhood, but they aren’t supported by their close relatives or people in the neighborhood. 

It has been determined that the requirements of the parents are (77,46±20,52) on the middle level  

according to the Family Needs Survey and what they need most is information. According to the 

Questionnaire on Resources and Stress, the parents experience a middle stress level (6,38±19,56) and 

are seized mostly by pessimistic emotions. At the end of the reliability analyses, Family Requirements 

Determining Instrument (α=0,83) defines their inner consistency reliabilities as very high. Activities 

such as teaching how to deal with stress by determining  the stress factors, economical, social and 

psychological  supporting of the families by institutions, possession of having an individual with 

mental disability together with the people living close to the family or relatives together, and 

determining the requirements of the family are recommended in order to make the services which will 

be offered to the families to be more effective.  

 Keywords: Children with mental disability, Family requirement, Stress level 

1. GİRİŞ  

Toplumlarda çoğunluktan farklı olmak hiç de kolay olan bir durum değildir. Farklılığı olan 

birey, kendini toplumun bir parçası olarak algılayamamakta, kendini büyük çoğunluğun olduğu yere 

ait değilmiş gibi hissedebilmektedir. Bu farklılık, toplumun beklentilerine uyum sağlamayı 

zorlaştırabilmektedir. Farkı olan çocuk, çevresinden kendisine doğru yollanan uyaranları çoğunluğun 

kullandığı olağan kanallarla alamayan bireydir. Bu nedenle farklı olup, gereksinimleri alışılmış 

yolların dışında karşılanması gereken çocukların kimler olduğu, gereksinimlerinin nasıl karşılanacağı 
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ve tanımlamalarının nasıl yapılması gerektiği dikkatli biçimde ele alınması gereken noktalardır. Her 

çocuk özel kendine özgü olmakla birlikte, hiçbir çocuk bir diğerine benzememektedir. Güçlü ve zayıf 

yanları, yeterlik ve yetersizlikleri ile her çocuk bir birey olarak kabul edilmektedir (Harris ve Mchale, 

1989; Kaner, 2001).  

Bir çocuğun doğumu ailede yeni görevlerin ve rollerin ortaya çıkmasına yol açan stresli bir 

durumdur. Ailede beklenen sağlıklı bir çocuktur. Bu geçiş dönemi içinde çocuğun normal olmadığının 

farkına varılmasıyla yaşanan şok,  zamanla aile üyelerinin çocuğa uyumu ile noktalanmaktadır (Harris 

ve Mchale, 1989). Ancak çocuklarının engelli olduğunun öğrenilmesinden uyuma giden süreç 

içerisinde anne ve babaların yaşadığı ilk tepkiler şok, kızgınlık, red, depresyon, hayal kırıklığı, 

suçluluk gibi duygulardır. Engelli çocuğun doğumu anne ve babalar için mükemmel çocuğun ölümü 

gibidir ve zaman geçtikçe anne ve babalarda sürekli üzüntü, karamsarlık ve umutsuzluk duygularına 

yol açabilmektedir (Coşkun ve Akkaş, 2009).  

Yetersizliğe sahip çocukları olan anne-babaların hemen hepsinin karşılaştığı baskılara ve 

gerilimlere ek olarak çocuklarının özel sorunları ve gereksinimleri nedeniyle yaşadıkları pek çok stres 

ve kaygı kaynağı vardır. Bu olay aile üyelerinin yaşamlarını, duygularını ve davranışlarını olumsuz 

yönde etkileyen bir durumdur. Normal özelliklere sahip bir çocuk beklerken ve gelecekle ilgili bütün 

umut, beklenti ve planlarını da bunun üzerine kurarken, farklı özelliklere sahip olan bir çocuğun 

doğması ailelerin sosyal çevrelerinde, beklentilerinde, planlarında, iş yaşamlarında ve mali konularda 

büyük değişiklikler yaşanmasına neden olmaktadır (Eripek 1996; Metin ve San 1992; Staub ve Hunt 

1993).   

Engelli çocukların ailelerinin stres düzeyi ile ilgili yapılan pek çok araştırmada, bu ailelerde 

stres düzeyinin oldukça yüksek olduğu belirlenmiştir (Bebko ve ark. 1987; Beckman 1983; Wilton ve 

Renaut 1986). Smith ve Nastro (1993) tarafından yapılan bir çalışmada da, engelli bir çocuğa sahip 

olan anne babaların, çocuğu engelli olmayan anne-babalara göre daha fazla duygusal güçlüklere sahip 

olduğu ve daha fazla depresyon belirtileri gösterdikleri saptanmıştır. Bu nedenle yetersizliği olan 

çocuğa anne-babalık etmek özel sorunlara neden olabilmektedir. Bu çocuklar, genellikle yaşam boyu 

süren günlük bakım gereksinimleri ve sıkça yaşanan davranış anne-babaların güçlüklerini 

artırmaktadırlar. Bilindiği gibi yetersizliği olan çocukların daha çok bakım gereksinimleri vardır. 

Ailenin maddi durumu, çocuğun yetersizliğiyle nasıl mücadele edeceklerini etkilemektedir. 

Çocuklarının sahip olduğu yetersizlik nedeniyle aileler tıbbı bakım, iletişim, özel fiziki düzenlemeler 

ve araç gereçler gibi çeşitli nedenlerle, diğer ailelere göre daha çok harcamalara gereksinim 

duymaktadırlar (Dyson 1993).  

  Bu bilgiler doğrultusunda araştırmada, Çankırı il merkezindeki Vali Ayhan Çevik Eğitim 

Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezi’ne devam eden zihinsel engelli çocukların ebeveynlerinin aile 

gereksinimlerinin ve stres düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.  
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2. MATERYAL VE YÖNTEM 

Araştırma, zihinsel engelli çocuğa sahip ebeveynlerin aile gereksinimlerinin ve stres 

düzeylerinin belirlenmesi amacı ile tanımlayıcı olarak yapılmıştır.  

2.1. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 

Araştırmanın evrenini ve örneklemini Çankırı il merkezinde Vali Ayhan Çevik Eğitim 

Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezi’ne devam eden zihinsel engelli 28 çocuğun anne veya babaları 

oluşturmaktadır.  

2.2. Veri Toplama Araçları 

Araştırmada çocuklara ve anne-babalarına ait sosyo-demografik özellikleri belirlemek amacı 

ile “Çocuk ve Aile Tanıtım Formu”, anne ve babaların aile gereksinimlerini belirlemek amacıyla “Aile 

Gereksinimlerini Belirleme Aracı (AGBA)” ile engelli çocuğa anne-babalık etmenin yarattığı stresi 

belirlemek amacıyla “Aile Stresini Değerlendirme Ölçeği (QRS-F)” kullanılmıştır.  

Çocuk ve Aile Tanıtım Formu: Anne ve babanın yaşını, medeni durumunu, eğitim durumunu, 

mesleğini, akraba evliliği olup olmadığını, çocuğun yaşını,  cinsiyetini,  kaçıncı çocuk olduğunu, engel 

durumunu ve ailelerin engelli çocuğun bakımı ile ilgili yaşadıkları sorunları içeren toplam 18 sorudan 

oluşmaktadır. 

Aile Gereksinimlerini Belirleme Aracı: Bailey ve Simeonsson (1988) tarafından geliştirilen 

ve Sucuoğlu (1995) tarafından Türkçe’ye uyarlanan AGBA altı alt taktör ve toplam 35 sorudan 

oluşmaktadır. Bunlar; bilgi gereksinimi (7), destek gereksinimi (8), çevredekilere açıklama yapma 

gereksinimi (5), toplumsal hizmetlerle ilgili gereksinimler (5), maddi gereksinimler (6) ve ailenin 

genel işleyişine ilişkin (4) gereksinimlerdir. AGBA’dan alınabilecek en yüksek puan 105 iken en 

düşük puan 35’dir. Ölçekten elde edilen puanın yüksek olması, anne babaların gereksinimlerinin 

yüksek olduğunu göstermektedir.  

 Aile Stresini Değerlendirme Ölçeği: Dilimize Aile Stresini Değerlendirme Ölçeği olarak çevrilen 

Questionnaire on Resources and Stres-F (QRS-F) Holroyd tarafından geliştirilmiş ve Kaner (2001) 

tarafından Türkçeye adapte edilmiştir. Ölçek, işlev yetersizliği, karamsarlık ve anne baba ve aile 

sorunları olmak üzere üç alt faktörden oluşmaktadır. Aile Stresini Değerlendirme Ölçeği’nden 

alınabilecek en yüksek puan 32, en düşük puan 7’dir. Ölçekten elde edilen puanın yüksek olması anne-

babaların stresinin yüksek olduğunu göstermektedir.  
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2.3. Veri Toplama Yöntemi 

Araştırmada, gerekli izinler alındıktan sonra, okul müdürü ile işbirliği yapılarak, Vali Ayhan 

Çevik Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezi’ne devam eden zihinsel engelli çocukların 

ebeveynleri okula davet edilmiş ve toplantı yapılmıştır. Toplantıya katılan anne ve babalar ile 

tanışılarak, araştırmanın amacı açıklanmıştır. Anne ve babalar çocukları ve kendileri ile ilgilenildiği 

için oldukça destekleyici yaklaşımda bulunmuşlardır. Anne ve babalara formlar ve formların nasıl 

doldurulması gerektiği anlatıldıktan sonra, formları doldurmaları sağlanmıştır. Uygulama ortalama 40-

60 dakika sürmüştür.  

2.4. Verilerin Değerlendirilmesi ve Analizi 

 Araştırmadan elde edilen veriler değerlendirilerek SPSS istatistik programında analiz 

edilmiştir. Verilerin analizinde yüzde önemlilik testi ve aritmetik ortalamadan yararlanılmıştır.  

3. BULGULAR VE YORUM 

 Zihinsel engelli çocuğa sahip ebeveynlerin aile gereksinimlerinin ve stres düzeylerinin 

belirlenmesi amacı ile yapılan araştırmadan elde edilen bulgular çizelgeler halinde sunulmuş ve 

tartışılmıştır. Araştırmaya dahil edilen ebeveynlere ve çocuklarına ait bazı sosyodemografik özelliklere 

ait dağılımlar Çizelge 3.1’de, çocukların engel durumu ile ilgili bazı özelliklerine ilişkin dağılımlar ise 

Çizelge 3.2’de verilmiştir. 

Çizelge 3.1 Araştırmaya dahil edilen ebeveynlere ve çocuklarına ve ait bazı özelliklerin                                     

dağılımları (n=28) 

Özellikler N % Özellikler  n % 

Çocuğun yaşı   Annenin çalışma durumu   

0-6 yaş 1 3,6 Çalışıyor 1 3,6 

7-12 yaş 7 25 Çalışmıyor 27 96,4 

13-18 yaş 9 32,1 Babanın çalışma durumu   

19 yaş ve üstü 11 39,3 Çalışıyor 8 28,6 

Çocuğun cinsiyeti   Çalışmıyor 15 53,6 

Kız 14 50 Emekli 5 17,9 



II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi  1034  
 

II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongre Kitabı 

Erkek 14 50 Formu dolduran ebeveyn   

Annenin yaşı   Annesi 15 53,6 

31-40 yaş 12 42,9 Babası 13 46,4 

41 yaş ve üstü 16 57,1 Medeni durum   

Babanın yaşı   Evli 27 96,4 

31-40 yaş 1 3,6 Ayrı yaşıyor 1 3,6 

41 yaş ve üstü 27 96,4 Ailedeki çocuk sayısı   

Annenin eğitim durumu   1-2 11 39,3 

Okur –yazar değil  1 3,6 3-4 17 60,7 

İlkokul 22 78,6 Akraba evliliği   

Ortaokul  2 7,1 Yok 16 57,1 

Lise 2 7,1 1. Derece 8 28,6 

Yüksekokul/fakülte  1 3,6 2. Derece 3 10,7 

Babanın eğitim durumu   3. Derece 1 3,6 

İlkokul 13 46,4 Toplam  28 100 

Ortaokul 9 32,1    

Lise   6 21,4    

Toplam  28 100    

 

Çizelge 3.1 incelendiğinde araştırmaya alınan ebeveynlerin çocuklarının %39,3’ünün 19 yaş 

ve üstünde, yarısının kız ve yarısının erkek olduğu, annelerin %57,1’inin 41 yaş ve üstünde, 

%78,6’sının ilkokul mezunu, %96,4’ünün çalışmadığı, babaları %96,4’ünün 41 yaş ve üstünde, 

%46,4’ünün ilkokul, %53,6’sının çalışmadığı, formların %53,6’sının anneler, %46,4’ünün babalar 

tarafından doldurulduğu, ebeveynlerin büyük çoğunluğunun evli, %60,7’sinin üç-dört çocuğa sahip 

olduğu ve %57,1’inin akraba olmadığı görülmektedir.    
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Çizelge 3.2 Araştırmaya dahil edilen ebeveynlerin çocuklarının engel durumu ile ilgili bazı 

özelliklerinin dağılımları (n=28) 

Özellikler  n % 

Çocuğa engelli tanısının koyulduğu zaman   

Doğumda 12 42,9 

Doğumdan sonra 3 yıl içinde 13 46,4 

Doğumdan sonra 3 yıldan fazla 3 10,7 

Engelli çocuğa sahip olma nedeni   

Hamilelik süresince yaşanan sorunlar 4 14,3 

Doğum anında yaşanan sorunlar 10 35,7 

Doğum sonrası yaşanan sorunlar 5 17,9 

Doğumu yaptıran doktorun hatası 1 3,6 

Kalıtımsal etkenler  3 10,7 

Akraba evliliği 5 17,9 

Diğer çocuklarda engel olup olmadığı   

Yok 20 71,4 

Fiziksel engeli olan var 1 3,6 

Zihinsel engeli olan var 7 25,0 

Çocuğun engelli olmasından dolayı birini suçlama   

Hayır 22 78,6 

Evet 6 21,4 

Çocuğun engelli olmasından dolayı kendini suçlama   

Hayır 24 85,7 
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Evet 4 14,3 

Çocuğu yetiştirirken yaşananları paylaşma durumu   

Hiç kimse ile paylaşmıyorum 6 21,4 

Paylaşıyorum 22 78,6 

Çocuğu yetiştirirken aile desteği alma durumu   

Evet 9 32,1 

Hayır 19 67,9 

Çocuğu yetiştirirken yakın akraba ve çevre desteği alma durumu   

Evet 13 46,4 

Hayır 15 53,6 

Toplam  28 100 

 

Çizelge 3.2’ye göre araştırmaya dahil edilen ebeveynlerin çocuklarının %46,4’ünün tanıyı üç 

yıl içinde aldığı, %71,4’ünün diğer çocuklarında engel olmadığı, %35,7’sinin engelli olma nedeninin 

doğum anında yaşanan sorunlara bağlı olduğu, ebeveynlerin %71,4’ünün diğer çocuklarında engel 

olmadığı, %78,6’sının çocuğunun engelli olmasından dolayı herhangi birini suçlamadığı, %85,7’sinin 

çocuğunun engelli olmasından dolayı kendini suçlamadığı, %78,6’sının çocuğunu yetiştirirken 

yaşadıklarını çevresindeki insanlarla paylaştığı, %67,9’unun çocuğunu yetiştirirken aile desteği 

almadığı, %53,6’sının çocuğunu yetiştirirken yakın akraba ve çevre desteği almadığı görülmektedir.  

Keskin ve ark.’nın (2010) yaptıkları araştırmada, çalışmaya katılan annelerin yaş ortalaması 

30,51±6,5, babaların ise 43,20±6,3 ve anne-babaların çoğunluğunun ilkokul mezunu olduğu 

belirlenmiştir. Araştırmada, yüz yüze görüşme tekniği ile anne ve babalara çocukları ile ilgili suçluluk 

ve utanç duyup duymadıkları, çocuğun çevre tarafından kabulü ve geleceğine yönelik kaygılar taşıyıp 

taşımadıkları sorulmuş; anne ve babaların %19,8’i çocuğunun zihinsel engeli ile ilgili suçluluk, 

%10,4’ü utanç duyduğunu, %11,5’i çocuğun çevre tarafından kabulü ile ilgili ciddi kaygılar, %43,8’i 

ise çocuğunun geleceğine yönelik endişeler taşıdığını bu anne-babaların %55,2’sinin çocuğun 

doğumundan sonra psikiyatrik destek aldığını belirtmişlerdir.  

Araştırmamızda, zihinsel engelli çocuğa sahip anne ve babaların, çocuklarının engelli 

olmasından dolayı birini ya da kendilerini suçlamadıkları, yaşadıklarını çevresindeki insanlarla 



II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi  1037  
 

II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongre Kitabı 

paylaştıkları saptanmıştır. Bu durumun,  araştırmaya dahil edilen ebeveynlerin büyük çoğunluğunun 

41 yaş ve üstünde ve çocukların yaşça büyük olmasından ve engelli çocuğa sahip olmaya ve bakım 

vermeye alışmış olmalarından kaynaklandığı düşünülebilir. Honey ve ark. (2005) yaptıkları bir 

araştırmada zihinsel engelli çocuğun aileye olumlu katkılarının olduğundan söz etmişlerdir. Çizelge 

3.3’de zihinsel engelli çocuğa sahip ebeveynlerin Aile Gereksinimini Belirleme Aracı’nın alt 

faktörlerinden aldıkları puan ortalamaları, standart sapmaları ve Cronbach Alpha değerleri yer 

almaktadır.  

Çizelge 3.3 Araştırmaya dahil edilen ebeveynlerin Aile Gereksinimlerini Belirleme Aracının alt 

faktörlerine ilişkin ortalama ve Cronbach Alfa değerleri 

Alt faktörler n 
Puan 

Aralığı 
Ortalama 

Standart 

Sapma 

Cronbach 

Alpha 

Ailenin İşleyişi 28 4-12 8,89 3,33 0,90 

Maddi Gereksinimler 28 6-18 12,61 4,74 0,91 

Bilgi Gereksinimi 28 7-21 17,50 4,86 0,93 

Çocuğun Durumunu 

Diğerlerine Açıklama 
28 5-15 10,46 4,05 0,89 

Toplumsal Servisler 28 5-15 10,64 3,55 0,83 

Destek Gereksinimi 28 8-27 17,36 4,30 0,70 

AGBA Toplam 28 35-105 77,46 20,52 0,95 

 

Çizelge 3.3’de, araştırmaya alınan anne ve babaların Aile Gereksinimini Belirleme Aracı’nın 

ailenin işleyişi alt faktöründen 8,89±3,33, maddi gereksinimler alt faktöründen 12,61±4,74, bilgi 

gereksinimi alt faktöründen 17,50±4,86, çocuğunun durumunu diğerlerine açıklama alt faktöründen 

10,46±4,05, toplumsal servislerden yararlanma alt faktöründen 10,64±3,55, destek gereksinimi alt 

faktöründen 17,36±4,30 ortalama puan aldıkları görülmektedir. AGBA’nın ailenin işleyişi (α=0,90), 

maddi gereksinimler (α=0,91), bilgi gereksinimi (α=0,9), çocuğun durumunu diğerlerine açıklama 

(α=0,89), toplumsal servisler (α=0,83), destek gereksinimi (α=0,70) alt faktörlerine ait iç tutarlık 

güvenirliklerinin yüksek olduğu belirlenmiştir.  

Araştırmadan elde edilen bulgulara göre araştırmaya dahil edilen ebeveynlerin orta düzeyde 

aile gereksinimlerine ihtiyaç duydukları söylenebilir (77,46±20,52). Bulgular zihinsel engelli çocuğa 
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sahip anne ve babaların sırası ile en fazla bilgi gereksinimine, maddi gereksinime ve destek 

gereksinimine ihtiyaçları olduklarını göstermektedir. Bu sonucun ebeveynlerin eğitim düzeylerinin 

düşük olması, toplumda ekonomik sorunların fazla olarak yaşanması, engelli çocukların 

durumlarından dolayı aile bütçesine yük getirmeleri ve anne-babaların engelli çocuklarını yetiştirirken 

ailelerinden ve yakın çevresindeki insanlardan destek almadıklarını ifade etmeleri ile ilgili olduğu 

düşünülmektedir. Zihinsel engelli çocuğa sahip olan ailelerin, çocuklarının durumunu ilk öğrendikleri 

anda büyük üzüntü yaşadıkları, kabullenmekte güçlük çektikleri, evliliklerinin ve çevreyle ilişkilerinin 

olumsuz etkilendiği, ekonomik zorluklar çektikleri belirlenmiştir. Sağlık ekibi üyelerinin öncelikle 

aileye yeterli ve doğru bilgi vermesi büyük önem taşımaktadır (Üstüner Top 2008). Sucuoğlu’nun 

(1995) çalışmasında ailelerin en fazla gereksinim duyduğu alan maddi gereksinim olarak 

belirlenmiştir. Ailelerin çocuklarının durumu ile ilgili bilgi gereksinimlerini gidermeyi ve buradan 

yola çıkarak anne baba katılımını artırmayı hedefleyen programlardan ailelerin yararlandığını gösteren 

pek çok çalışma bulunmaktadır (Bernstein ve Barta 1988; Boison 1987; Kargın 1990; Sucuoğlu ve 

ark. 1992; Sucuoğlu ve ark. 1994; Sucuoğlu, 1996). Çizelge 3.4’te Araştırmaya dahil edilen 

ebeveynlerin Aile Stresini Değerlendirme Ölçeği’nin alt faktörlerine ilişkin aldıkları puanlarının 

ortalamaları, standart sapmaları ve Cronbach Alpha değerleri verilmiştir.  

Çizelge 3.4 Aile Stresini Değerlendirme Ölçeği’nin alt faktörlerine ilişkin ortalama ve Cronbach 

Alpha değerleri 

Alt faktörler N Puan Aralığı Ortalama 
Standart 

Sapma 
Cronbach Alfa 

İşlev yetersizliği 28 0-13 5,89 3,28 0,74 

Karamsarlık 28 6-14 10,21 2,56 0,65 

Anne-baba ve aile 

sorunları 
28 1-8 3,46 2,05 0,66 

ASDÖ Toplam  28 7-32 19,56 6,38 0,83 

 

 Çizelge 3.4’e göre araştırmaya alınan ebeveynlerin Aile Stresini Değerlendirme Ölçeği’nin 

işlev yetersizliği alt faktörü puan ortalaması 5,89±3,28, karamsarlık alt faktörü puan ortalaması 

10,21±2,56, anne-baba ve aile sorunları alt faktörü puan ortalaması 3,46±2,05’tir. Araştırmadan elde 

edilen bulgulara göre anne ve babaların orta düzeyde stres yaşadıkları tespit edilmiştir. Ölçeğin toplam 

(α=0,83) ve işlev yetersizliği (α=0,74), karamsarlık (α=0,65), anne-baba ve aile sorunları (α=0,66) alt 

faktörlerine ait iç tutarlık güvenirliklerinin yeterli olduğu belirlenmiştir. Ailelerin stres durumunu 
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etkileyen faktörlerin sırası ile karamsarlık, işlev yetersizliği ve anne-baba ve aile sorunları olduğu 

görülmektedir. Zihinsel olarak yetersiz olmak hem çocuk ve ailesi, hem de toplum için önemli yük 

oluşturan, beraberinde birçok fiziksel, duygusal, toplumsal ve ekonomik sorunların yaşandığı stresli 

bir yaşam deneyimidir (Fisman ve Wolf, 1991; Kirkham, 1993). Akkök ve ark. (1992) 27 otistik, 40 

öğretilebilir ve 42 eğitilebilir zihinsel yetersizliği olan çocuğa sahip anne-babaların stres kaynaklarını, 

anne babaların bu durumu nasıl algıladıklarını ve stres düzeyini yordayan değişkenleri araştırmışlardır. 

Sonuçta, ailelerin rehberlik almasının ve çocuğun yetersizliğinin eğitilebilir düzeyde olmasının stresi 

anlamlı derecede düşürdüğü bulunmuştur.  

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Araştırmaya alınan ebeveynlerin %53,6’sının anne, %46,4’ünün baba olduğu, annelerin ve 

babaların çoğunluğunun 41 yaş ve üzerinde, ilkokul mezunu, evli ve üç-dört çocuk sahibi oldukları 

görülmüştür. Ebeveynlerin çoğunluğunun çocuğun engelli olmasından dolayı kendilerini ve 

başkalarını suçlamadıkları, çocuğu yetiştirirken yaşadıklarını çevresi ile paylaştıkları ve yakın akraba 

ile çevreden destek almadıkları saptanmıştır. Ebeveynlerin, Aile Gereksinimlerini Belirleme Aracı’na 

göre orta düzeyde gereksinimlerinin (77,46±20,52) olduğu belirlenirken, en fazla bilgi 

gereksinimlerinin olduğu tespit edilmiştir. Aile Stresini Değerlendirme Ölçeği’ne göre ebeveynlerin 

orta düzeyde stres yaşadıkları (6,38±19,56) ve en fazla karamsarlık duygusuna kapıldıkları 

belirlenmiştir. 

Elde edilen sonuçlar doğrultusunda; 

- Zihinsel engelli bireye sahip olmanın çevre ile bir bütün olarak sahiplenilmesi ve sosyal 

açıdan desteklenmesi  

- Anne ve babaların çocuklarını bilimsel ve teknik olarak yeterli bir sağlık kuruluşunca 

değerlendirilmelerinin sağlanması,  

- Stresle başa çıkma yolarının öğretilmesine yönelik faaliyetlerin yapılması, ailelere bu konuda 

destek sağlanarak stres düzeylerini düşürmeye yardımcı olunması,  

- Ekonomik ve sosyal bakımdan yetersiz ailelere destek sağlanması, ailelerin kurum ve 

kuruluşlar tarafından ekonomik, sosyal ve psikolojik açıdan desteklenmesine yardımcı 

olunması, gerekirse gönüllü kuruluşların katkısı için çaba harcanması, yardımcı olabilecek 

resmi ya da gönüllü kuruluşlar konusunda ailenin aydınlatılması önerilebilir. 
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ÖZET 

Türkiye’de öğretmen yetiştirme 1982 yılında yürürlüğe konulan 2547 sayılı Yüksek 

Öğretim Kanunu ile üniversitelere verilmiştir. 1989 yılında öğretmen yetiştiren bütün 

programların süresi dört yıla çıkarılmış, 1996 yılında da eğitim fakültelerinde yeniden 

yapılandırma çalışmaları başlatılmıştır.  

1998-1999 yılında eğitim fakültelerinin hepsinde öğretmen yetiştiren programların 

yeniden yapılandırılması tamamlanmıştır. Bu tarihten sonra eğitim fakültelerinde uygulanan 

öğretmen yetiştirme programlarının yeni yönelimler, çağın gerekleri, uygulamalarda ortaya 

çıkan ihtiyaçlar dolayısıyla değiştirilme ve geliştirilmesi gerekmiştir.  

Çalışmada Ana Okulu Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Okul Öncesi 

Öğretmenliği gibi adlar verilen okul öncesi eğitimi alanında öğretmen yetiştirme görevini 

üstlenen programlarda 1996 yılındaki değişme çalışmalarından önce uygulanan ve 2006 

yılından sonra değişikliklerle yeniden düzenlenen lisans programlarının karşılaştırılması 

amaçlanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Okul Öncesi Eğitim, Okul Öncesi Eğitim Programları, Okul Öncesi 

Eğitim Dersleri, Okul Öncesi Öğretmen Yetiştirme 

ABSTRACT 

The authority for teacher training in Turkey was given to universities with 2547 law for 

Higher Education.  In 1989, four years of teacher training programs to all issued in 1996, the 

restructuring efforts initiated in the education faculty.  
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In 1998-1999 all of the college of education teacher training programs, the restructuring 

was completed. After this date, faculty of education teacher training programs are implemented 

in the new orientation, age requirements, due to emerging needs of applications and 

development was needed to change.  

In the study, Nursery School Teacher, Child Development and Education, Preschool 

Education names such as the pre-school education in the field of teacher training served as the 

program in 1996, changes in work previously applied in 2006 after changes to the revised 

licensing program comparison will be made and the data obtained with the relevant 

recommendations will be found. 

Key Words: Pre-school Education, Pre-school Education Programs, Early Childhood 

Education Courses, Pre-School Teacher Training 

 

1. GİRİŞ 
Cumhuriyetin kurulmasından itibaren öğretmen yetiştirme konusunda yenilik ve değişme 

çalışmaları yapılmış ve Köy Enstitüleri ile başlayan çalışmalar bugüne kadar devam etmiştir. l980’lere 

gelindiğinde bilgi toplumu olmanın getirdiği ihtiyaçlardan kaynaklanan yenileşme ve değişme ihtiyacı 

öğretmen yetiştirme alanına da yansımıştır. “Her sistemde olduğu gibi öğretmen yetiştirme sisteminde 

de sorunlar olması doğaldır. Türk eğitim tarihi,  öğretmen yetiştirme bakımından 155 yıl gibi köklü bir 

geçmişe, zengin bir deneyime sahiptir.  Bu zengin birikimin içinde çok olumlu modeller bulunduğu 

gibi, çok olumsuz örnekler de vardır.  Nitelikli öğretmen yetiştirmek için bu zengin deneyim ve 

birikimden yararlanmak gerekir” (KAVCAR, 11, 2002). Sorunların büyük ölçülere varmadan 

çözümlenmesi, sorunların ortaya çıkmasından çok daha önemlidir. Bugün kesin olarak bilindiği üzere 

yedi yaşına gelene kadar birey pek çok davranışı kazanmalıdır. Bunu yapmasına yardım edecek olan 

okul öncesi eğitimi sistemindeki aksaklıkların giderilmesi yalnız o birey için değil, içinde yaşadığı 

toplum ve dünya için büyük önem taşımaktadır.   

Öğretmen yetiştirme sisteminin sağlıklı olmaması ve işlememesi durumunda eğitimin ve 

dolayısıyla toplumun sağlıklı olması mümkün değildir. 2002 yılında 17–18 Ocak tarihlerinde yapılan 

Okul Öncesi Eğitim ve Öğretmen Yetiştirme Toplantısı Raporu’nda “Yedi çok geç” söylemiyle 

gündeme getirildiği üzere fertler arasında eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması için 60–72 aylık 

çocuklarda bir yıllık okul öncesi eğitimin zorunlu hâle getirilmesi teklif edilmiştir. O tarihten itibaren 

çeşitli zaman aralıkları ile konu Türkiye gündemine getirilmeye çalışılmaktadır. Gelişim psikolojisi 

alanında yapılan çalışmalar sonucu elde edilen veriler sonucu ferdin yetiştirilmesinde yedi yaşına 

kadar olan dönem önemlidir. Bu yaş grubuna kadar verilen eğitimin önemine vurgu yapılırken gözden 

kaçırılmaması gereken konunun bir başka yönü de adı geçen yaş gurubu çocuklarını yetiştirecek 

öğretmenlerin yeterliliğidir. 
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Türkiye’de 1982 yılında yürürlüğe giren 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ile öğretmen 

yetiştirme görevini üniversiteler üstlenmiştir. Türkiye’de okul öncesi eğitim programlarının 12. Millî 

Eğitim Şurası’nda [1988] iki yıl olarak kalması benimsenmiştir. 1989 yılında yapılan değişiklikle 

üniversitelere bağlı olarak öğretmen yetiştiren programların hepsi dört yıl olmuştur. 1983–1984 

yılında öğretmen yetiştiren kurumlarda okul öncesi eğitimi programı hiç bulunmazken 1997–1998 

yılında iki program açılmış, 1998–1999 yılında programların sayısı 23 olmuş, 2006–2007 yılında ise 

sayı 38’e yükselmiştir (YÖK, 2007, 73). Yüksek Öğretim Kurulu 1996 yılından itibaren öğretmen 

yetiştirme programlarında yeniden yapılanmaya gitmiş, lisans ve lisansüstü programlarda çeşitli 

değişiklikler yapılmıştır (YÖK, 1998). YÖK’ün 4 Kasım 1997 tarihli kararıyla eğitim fakülteleri 

yeniden yapılandırılıp öğretmen eğitimi yeniden düzenlenirken bu düzenlemeler Milli Eğitim 

Bakanlığı, Yüksek Öğretim Kurumu ve Dünya Bankası’nın işbirliği sonucu gerçekleştirilmiştir. 

Programlarda değişiklik ve yenilik yapılmasının başlıca sebebi yeni uygulanmaya başlanılan 8 yıllık 

zorunlu eğitimin ihtiyaçlarına yönelik öğretmen yetiştirmedir. Yeni düzenleme ile lisans ve lisansüstü 

düzeydeki öğretmen yetiştirme programlarının derslerinde ve bu derslerin içeriklerinde değişiklikler 

yapılmıştır. 15.06. 2006 tarih ve 1894–13191 sayılı yazı ve ekleri ile eğitim fakültelerinin 2006–2007 

yılı yeniden düzenlemesine gidilmiştir (YÖK, 2007). Bugün eğitim fakültelerinde öğretmen 

yetiştirmekten ziyade üniversite mezunu sayısını artırmak düşüncesinin öncelikli görev görüldüğü, 

bunun sonucunda bazı alanlarda Türk eğitim sisteminin ihtiyacından fazla öğretmen yetiştirilirken bazı 

alanlarda (okul öncesi öğretmenliği gibi) öğretmen açığı varlığından söz etmek mümkündür (ŞİŞMAN, 

1999,28). Zorunlu eğitimin 1997’de 5 yıldan 8 yıla çıkarılması bazı problemleri beraberinde getirdi. 

Fazladan üç yıl için yeterli plânlama ve yeni binalar yoktu.  Sınıflardaki öğrenci sayısı artarken 

öğretmen başına düşen öğrenci sayısı da fazlalaştı. Bu doğal olarak eğitimde kalitenin düşmesine 

sebep oldu. (DOĞAN, 2009, 2432).  

Öğretmen, eğitim sisteminin esas unsurlarından birisidir. Öğrenciyle iletişim kuran, 

eğitim ve öğretim programlarını uygulayan, öğrenciyi, eğitim sisteminin diğer öğelerini 

değerlendiren başlıca kişidir. Devletin eğitim, öğretim ve bunlara bağlı olan yönetim görevlerini 

üstlenen öğretmen mesleğe genel kültür, alan eğitimi ve pedagojik formasyon eğitimi verilerek 

hazırlanır. Öğretmen eğitiminde başarılı olmanın temel koşulu ise mezun olduktan sonra, 

öğretmenlik hayatında ihtiyaç duyacağı bütün bilgi ve birikimleri öğretmen adayına verebilecek 

yeterlilikte eğitim programından geçmesine bağlıdır. İşte bu sebeple çalışmada daha nitelikli 

okul öncesi öğretmeni yetiştirmek amacıyla 2006 yılında değişiklikler yapılan YÖK’ün okul 

öncesi öğretmen yetiştirme programı ile bu tarihten önce; ancak bütün öğretmen yetiştiren 

programların dört yıl olduğu tarihten [1989] sonra uygulanan okul öncesi öğretmen yetiştirme 

programı karşılaştırılmaktadır.  
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2. AMAÇ 

Çalışmanın amacı 1998 sonrası uygulanan okul öncesi öğretmen yetiştirme programı ile 

2006 yılından sonra yeniden düzenlenen okul öncesi öğretmen yetiştirme programlarının 

karşılaştırılmasıdır. 

3. YÖNTEM 

Nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi yöntemi kullanılarak araştırmadaki 

verilere ulaşılmıştır (YILDIRIM ve ŞİMŞEK, 2006, 39). Araştırılması amaçlanan konu hakkındaki 

yazılı malzemelerin tahliliyle okul öncesi öğretmenliği lisans programları incelenmiş ve elde 

edilen bulgular sunulmuştur. 

4. EVREN VE ÖRNEKLEM  

Araştırmanın evrenini Türkiye’de 1989–2006 yıllarında ve 2006 yılından sonra 

uygulanan okul öncesi öğretmen yetiştirme programları teşkil etmektedir. Araştırmanın 

örneklemini ise 1996–2000 yıllarında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi 

İlköğretim Bölümü Ana Sınıfı Öğretmenliği lisans programı ile 2006 yılı itibarıyla Marmara 

Üniversitesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı’nda uygulanan lisans 

programı oluşturmaktadır.  

5. BULGULAR VE YORUM 

 1996–2000 Yılları  

Lisans Programı 

Ders Sayısı 

2006 Sonrası  

Lisans Programı  

Ders Sayısı 

1. sınıf 1. yarıyıl 9 8 

1. sınıf 2. yarıyıl 8 7 

2. sınıf 1. yarıyıl 8 7 

2. sınıf 2. yarıyıl 7 7 

3. sınıf 1. yarıyıl 9 8 

3. sınıf 2. yarıyıl 9 8 

4. sınıf 1. yarıyıl 9 6 

4. sınıf 2. yarıyıl 10 6 

Toplam 69 57 

 

Yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere 2006 yılında yapılan yeni düzenleme öncesi 

uygulanan okul öncesi eğitimi programında ders sayısı 69 iken bu yıldan sora uygulanan okul 

öncesi öğretmen yetiştirme programındaki ders sayısının 57’ye düştüğü görülmektedir.  
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1996–2000 Yılları  

Lisans Programı 

Kredi Sayısı 

2006 Sonrası  

Lisans Programı  

Kredi Sayısı 

1. sınıf 1. yarıyıl 20 21 

1. sınıf 2. yarıyıl 21 18 

2. sınıf 1. yarıyıl 20 18 

2. sınıf 2. yarıyıl 20 19 

3. sınıf 1. yarıyıl 19 21 

3. sınıf 2. yarıyıl 18 21 

4. sınıf 1. yarıyıl 18 17 

4. sınıf 2. yarıyıl 19 16 

Toplam 155 151 

 

2006 öncesi program ile 2006 sonrası program arasında ders sayısındaki büyük 

farklılığın derslerin kredi sayılarında olmadığı görülmektedir. 2006 yılından sonra uygulanan 

programda ders sayısındaki azalma 12 iken kredi sayısındaki azalma sadece 4’tür. Bu da kredi 

tamamlamak için öğrencilere fazla ders vermenin gereksiz olduğunu göstermektedir. 

1996–2000 yılları arasında uygulanan okul öncesi öğretmen yetiştirme programında 

dersler genel kültür dersleri, alan dersleri ve öğretmenlik mesleğine yönelik dersler olarak 

sınıflandırılabilir. Bu dönemde uygulanan programda dersler eğitim dersleri, alan özel bilgisi 

dersleri, eğitim yönetimi ve plânlaması dersleri ve Türk dili, yabancı dil, Atatürk İlkeleri ve 

İnkılâp Tarihi dersleri şeklinde gruplandırılmıştır. 2006 yılından sonra uygulanmaya başlanan 

programda ise alan ve alan eğitimi dersleri, öğretmenlik meslek bilgisi dersleri ve genel kültür 

dersleri şeklinde kesin bir sınırlama yapıldığı görülmektedir. Eğitim fakültelerinin öğretmen 

yetiştiren diğer programları ile genel kültür ve öğretmenlik mesleğine yönelik dersler, okul 

öncesi öğretmen yetiştirme programı ile aynıdır. Bu da öğretmen yetiştirmede belli bir standart 

yakalama çabasını ortaya koymakta, daha plânlı olunduğunu göstermektedir. Programın 

hazırlanması aşamasında her öğretmenin sahip olması gereken genel kültür ve öğretmenlik 

mesleğine dair bilginin ortak olduğu düşünülebilir. 

1996–2000 Lisans Programı Alan Özel Bilgisi Dersleri ve Sınıflara Dağılımı 

1. sınıf 1. yarıyıl Temel Biyoloji 

2. sınıf 3. yarıyıl Okul Öncesi Eğitim Yönetimi 

3. sınıf 5. yarıyıl Temel Beslenme, Uygulama (Gözlem) 

4. sınıf 7. yarıyıl Çocuk Gelişimi, Okul Öncesi Eğitimi, Okul Öncesi Eğitimi 

Bilgisayar, Çocuk Beslenme, Okul Öncesi Eğitimde Müzik, 

Okul Öncesi Eğitimde Resim, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, 
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Ailede İnsan İlişkileri 

4. sınıf 8. yarıyıl Okul Öncesi Eğitiminde Müzik, Eğitici Oyuncaklar, Okul 

Öncesi Eğitim Faaliyet Programı, Yaratıcı Çocuk 

Etkinlikleri, Ana Baba Eğitimi, Toplum, Çevre Sağlık, 

Çocuğu Tanıma Teknikleri, Eğitici Oyuncak Yapımı, Çocuk 

Sağlığı ve Hastalıkları Pratiği 

 

Bu programda öğrencilere toplam olarak okutulan alan dersi sayısı 21’dir. Yukarıdaki 

tabloda görüldüğü üzere 1996–2000 yılları arasında uygulanan okul öncesi öğretmen yetiştirme 

programında alan dersleri sınıf ve yarıyıllara düzenli olarak dağılmadığı görülmektedir. Öğrenci 

dördüncü sınıfa gelene kadar toplam dört alan dersi ile karşılaşabilmektedir. Dördüncü sınıfa 

gelindiğindeyse her iki yarıyılda toplam on dokuz ders almak zorunda kalmakta ve bu on dokuz 

dersin on yedisini alan özel bilgisi dersleri oluşturmaktadır. Öğrenciye alanıyla ilgili olarak son 

sınıfta bilgi yüklemesi yapılmaya çalışıldığı anlaşılmaktadır.  

 

2006 Sonrası Lisans Programı Alan ve Alan Eğitimi Derslerinin Sınıflara Dağılımı 

1. sınıf 1. yarıyıl 
Okul Öncesi Eğitime Giriş, İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi, 

Psikoloji 

1. sınıf 2. yarıyıl Anne-Çocuk Sağlığı ve İlkyardım 

2. sınıf 3. yarıyıl 

Anne-Çocuk Beslenmesi, Erken Çocukluk Döneminde 

Gelişim I, Yaratıcılık ve Geliştirilmesi, Çocukta Oyun 

Gelişimi, Seçmeli I 

2. sınıf 4. yarıyıl 
Erken Çocukluk Döneminde Gelişim II, Çocuk Edebiyatı, 

Matematik Eğitimi, Çocuk Ruh Sağlığı, Drama 

3. sınıf 5. yarıyıl 
Beden Eğitimi Ve Oyun Öğretimi, Müzik Eğitimi I, Fen 

Eğitimi, Görsel Sanatlar Eğitimi 

3. sınıf 6. yarıyıl 
Özel Öğretim Yöntemleri, Müzik Eğitimi II, Materyal 

Geliştirme 

4. sınıf 7. yarıyıl Anne-Baba Eğitimi, Araştırma Projesi, Seçmeli II 

4. sınıf 8.yarıyıl 
İlköğretime Hazırlık ve İlköğretim Programları, Araştırma 

Projesi II, Seçmeli III, Seçmeli IV 

 

2006 yılından itibaren uygulanan okul öncesi eğitimi bölümlerindeki programda 

yukarıdaki tabloda da görüldüğü üzere düzenli bir dağılım olduğunu söylemek mümkündür. 

Öğrenci ilk sınıftan itibaren alan derslerini almaya başlamakta, böylece alanıyla ilgili bilgi 

birikimini sağlamaktadır. Bu programda öğrencilere alan ve alan eğitimi dersleri adı altında 28 
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ders okutulmaktadır. Bu da yeni programda yetiştirilen okul öncesi eğitimi öğretmenlerinin alan 

bilgisine daha fazla hâkim olabilme imkânına sahip olduklarını göstermektedir. 2006 öncesi 

uygulanan programda yetiştirilen öğretmenlerin aldığı derslerde alan dersi bakımından sayı daha 

azdır. 

1996–2000 Lisans Programı Öğretmenlik Meslek Bilgisi Dersleri ve Sınıflara Dağılımı 

1. sınıf 1. yarıyıl Eğitim bilimine giriş 

1. sınıf 2. yarıyıl Eğitim psikolojisi 

2. sınıf 3. yarıyıl Ekonomiye giriş, Sosyal antropoloji, Sosyal psikoloji, 

Rehberlik ve psikolojik danışmanlık, Eğitim istatistiği, Eğitim 

tarihi, Öğretim ilke ve yöntemleri, Öğrenme psikolojisi 

2. sınıf 4. yarıyıl Eğitim istatistiği, Özel eğitim, Eğitim teknolojisi, Ölçme ve 

değerlendirme, Araştırma teknikleri, Eğitim ekonomisi 

3. sınıf 5. yarıyıl İnsan anatomisi, Çocuk gelişimi, Okul öncesi eğitim ilke ve 

yöntemleri, Ana ve çocuk sağlığı, Sağlık bilgisi ilkyardım, 

Fizyoloji  

3. sınıf 6. yarıyıl Uygulama (Gözlem) 

4. sınıf 7. yarıyıl Uygulama 

4. sınıf 8. yarıyıl Eğitim semineri 

 

Bu başlık altında toplanan ders sayısı 25’tir. 1996–2000 yılları arasında okul öncesi 

öğretmen yetiştirme programında meslek bilgisine yönelik derslere bakıldığında adında eğitim 

geçen hemen bütün derslerin öğrenciye verildiği görülmektedir. Bu programda öğretmenlik 

mesleğine yönelik dersler arasına alınan derslerin yeni programda alan dersleri ya da genel 

kültür dersleri arasındadır. Eğitim bilimine giriş, eğitim psikolojisi, öğretim ilke ve yöntemleri, 

ölçme ve değerlendirme, özel eğitim, rehberlik, öğretmenlik uygulaması, uygulama gözlem 

(okul deneyimi adı altında) yeni programda da bulunan öğretmenlik meslek bilgisi dersleridir. 

Eğitim felsefesi, Araştırma teknikleri (Bilimsel araştırma yöntemleri adı altında) genel kültür 

dersleri arasında yer almaktadır.  

 

2006 Sonrası Lisans Programı Öğretmenlik Meslek Bilgisi Derslerinin Sınıflara 

Dağılımı 

1. sınıf 1. yarıyıl Eğitim bilimine giriş 

1. sınıf 2. yarıyıl Eğitim psikolojisi 

2. sınıf 3. yarıyıl Öğretim ilke ve yöntemleri 

   2. sınıf 4. yarıyıl Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı 

3. sınıf 5. yarıyıl Sınıf yönetimi, Özel öğretim yöntemleri I, Okul deneyimi   
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3. sınıf 6. yarıyıl Özel eğitim, Ölçme ve değerlendirme 

4. sınıf 7. yarıyıl Rehberlik, Öğretmenlik uygulaması 

4. sınıf 8. yarıyıl Türk eğitim sistemi ve okul yönetimi, Öğretmenlik uygulaması II 

   

Öğretmenlik meslek bilgisine yönelik olarak programda bulunan derslerin sayısı 13’tür. Yeni 

programdaki bu 13 ders arasında eski programla ortak olan ders sayısı 8’dir. (Eğitim bilimine 

giriş, eğitim psikolojisi, öğretim ilke ve yöntemleri, ölçme ve değerlendirme, özel eğitim, 

öğretmenlik uygulaması, uygulama gözlem (okul deneyimi adı altında), rehberlik) Türk eğitim 

sistemi ve okul yönetimi ve Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı ortak olmayan derslerdir. 

Ancak eski programda alan özel bilgisi dersleri arasında Eğitici oyuncak yapımı ve Eğitici 

oyuncaklar adı altında iki ayrı dersle okul öncesi öğretmen adaylarına bu ders verilmekteydi.  

 

1996–2000 Lisans Programı Öğretmenlik Genel Kültür Dersleri ve Sınıflara Dağılımı 

1. sınıf 1. yarıyıl Türk dili, Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi, Yabancı dil I, 

Seçmeli (Müzik) 

1. sınıf 2. yarıyıl Türk dili, Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi, Yabancı dil I, 

Seçmeli (Müzik) 

2. sınıf 3. yarıyıl - 

2. sınıf 4. yarıyıl - 

3. sınıf 5. yarıyıl Yazılı sözlü anlatım 

3. sınıf 6. yarıyıl - 

4. sınıf 7. yarıyıl - 

4. sınıf 8. yarıyıl - 

 

2006 öncesi programda yer alan genel kültür derslerinin birinci sınıfta neredeyse 

tamamlanmaktadır. Sadece üçüncü sınıfta Yazılı ve sözlü anlatım adını taşıyan bir genel kültür 

dersi daha bulunmaktadır. Genel kültür derslerinin sayısı 9’dur. 

 

2006 Sonrası Lisans Programı Genel Kültür Derslerinin Sınıflara Dağılımı 

1. sınıf 1. yarıyıl Türkçe I: Yazılı anlatım, Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi, Bilgisayar 

I, Yabancı dil I 

1. sınıf 2. yarıyıl Türkçe II: Sözlü anlatım, Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi, Bilgisayar 

II, Yabancı dil II, Eğitim felsefesi 

2. sınıf 3. yarıyıl Eğitim sosyolojisi 

2. sınıf 4. yarıyıl Türk eğitim tarihi 

3. sınıf 5. yarıyıl İstatistik   



II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi  1051  
 

II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongre Kitabı 

3. sınıf 6. yarıyıl Etkili iletişim, Bilimsel araştırma yöntemleri, Topluma hizmet 

uygulamaları 

4. sınıf 7. yarıyıl Seçmeli 

4. sınıf 8. yarıyıl - 

 

Yeni programdaki genel kültür derslerine bakıldığında Türk dili dersinin ad değiştirdiği, 

Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi, yabancı dil derslerinin devam ettiği, Bilgisayar dersinin iki dönemlik 

bir ders olduğu görülmektedir. Eski programda Bilgisayar dersi iki dönemde verilmekteydi, üçüncü 

sınıf altıncı dönemde Bilgisayara giriş, dördüncü sınıf yedinci dönemde Okul öncesi eğitimde 

bilgisayar. Genel bir bilgisayar eğitiminden sonra alana yönelik bilgisayar kullanımı yaptırılmaktaydı. 

Yeni programda eski programda öğretmenlik mesleğine yönelik dersler arasında yer alan Eğitim 

sosyolojisi, Eğitim tarihi, Eğitim felsefesi, Bilimsel araştırma yöntemleri ve İstatistik derslerinin genel 

kültür dersleri arasındadır. 16 genel kültür dersi bulunan yeni programın yeni dersleri ise Etkili 

iletişim, Topluma hizmet uygulamaları ve Seçmeli derstir.   

 

SONUÇ 

Türkiye’de okul öncesi eğitim için öğretmen yetiştiren lisans programlarının 

karşılaştırılmasının yapıldığı bu çalışmada 2006 yılında yeniden düzenlenip uygulanmaya başlayan 

programda ders sayısının önceki programdan yaklaşık olarak % 17,14 oranında az olduğu tespit 

edilmiştir. 

1996–2000 yılları arasında eğitim veren okul öncesi lisans programının alan derslerini 

dördüncü sınıfta toplamasına karşın yeni programda dört yıla eşit oranda yayıldığı görülmüştür. Bu da 

öğrencilerin mesleğe hazırlanmasında olumlu bir durumdur. 

2006 sonrası programda genel kültür derslerine ağırlık verildiği, Topluma hizmet 

uygulamaları, Etkili iletişim gibi derslerle öğrencinin içinde yaşadığı topluma ulaşabilmesine 

yardımcı olacak derslerin de programa eklendiği görülmektedir. 

1996–2000 yıllarında okul öncesi öğretmeni olarak yetiştirilen öğrencilere Psikolojik 

Danışma ve Rehberlik dersleri ile Eğitim Bilimleri derslerinin ağırlıklı olarak verildiğini 

söylemek mümkündür. Bu durum o dönemde okul öncesi eğitiminin lisans programı olarak yeni 

olmasına ve okul öncesi eğitimi alanında yeterli öğretim üyesine ve bilgiye sahip olunmamasına 

bağlanabilir. 

1996–2000 yılları arasındaki programla 2006 sonrası programın belki de en önemli farkı 

alan ve alan eğitimi dersleri, öğretmenlik meslek bilgisi dersleri ve genel kültür derslerinin kesin 

olarak belirlenmiş olmasıdır. Eğitim fakültesinden mezun olan her öğrenci öncelikle bir 

öğretmen olarak görülmüş, öğretmenlik meslek bilgisi bütün branşlarda ortak dersler 

aracılığıyla verilmeye başlanmıştır. “Tekbiçim uygulama yaklaşımı olumlu sayılabilir; çünkü 

belli bir işe görevli eleman yetiştirirken, birbirine benzer uygulamalarla yetiştirilmesi gereği 
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vardır”(KAVCAR, 1999, 276). Yine yeni programda genel kültür derslerinde de bir 

standardizasyona gidildiğini söylemek mümkündür. Üstelik çağın ve toplumun gereklerine 

uygun yeni dersler de programa alınmıştır.  

Sonuç olarak 2006 yılı itibariyle okul öncesi eğitimi programında yapılan 

değişikliklerin genel olarak olumlu olduğunu söylemek mümkündür. Türk eğitim sistemine 

genel olarak bakıldığında öğretmen yetiştirmede daima sorunlarla karşılaşılmıştır. Öğretmen 

yetiştirmede eskiden eğitim enstitüsü fakülte ikiliği yaşanmış, günümüzde fen-edebiyat fakültesi 

ve eğitim fakültesi ikiliği yaşanmaktadır. Okul öncesi öğretmen yetiştirmesinde ise 1989’dan 

sonra böyle bir ikilik yaşanmadığı gibi, 2006 yılında yapılan yeni düzenleme ile programında da 

eksiklikler ve fazlalıklar büyük ölçüde giderilmiştir. Türkiye’de uygulanmakta olan okul öncesi 

öğretmen yetiştirme programlarının sistemli hâle geldiğini söylemek mümkündür.  

 “Bilginin doğasına ilişkin yeni kabuller öğrenme ve öğretme sürecini de büyük oranda 

etkilemiştir. Öğrenme hakkında daha önceden davranışçı yaklaşımlarca benimsenen yalın 

betimlemelerin öğrenmenin doğasını yeterince açıklayamadığı ortaya çıkmıştır. Öğrenmenin 

bilişsel ve duyuşsal yönleri daha bir ön plâna çıkmıştır. Öğrenmede anlama, algılama, düşünme, 

duyuş ve yaratma gibi kavramlar önem kazanmıştır. Öğrenme psikolojisi yanında öğrenmenin 

biyo-kimyası da, eğitimcilerin çalışma alanları arasına girmiştir. Öğrenme ve öğretmeye ilişkin 

yeni değerler öğrenmenin öğrenci merkezli olarak yeniden düzenlenmesini öngörmektedir” 

(ÖZDEN, 21, 2005). 

“Öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumlarının çağın gereksinmelerine göre yeniden 

yapılandırılmasıyla birlikte öğretmenlik mesleği Türkiye’de diğer meslek gruplarından farklı 

olarak gençler için daha özendirici olmuştur.   Bu sonuca göre son yıllarda öğretmenlik 

mesleğinin Türk toplumunda eski saygınlığı ve geçerliliğini kazanmaya başladığı söylenebilir” 

(ÜSTÜN, 134, 2008). Türkiye’de öğretmen yetiştirme sistemi için getirilen yeni düzenlemeler 

değişen şartlar sebebiyle sık sık gözden geçirilmeli, değişen şart ve ihtiyaçlara göre 

yenilenmelidir. 
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ÖZET 

Son yıllarda tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının 

sahip olması gereken bilgi türleri ve bu bilgilerin doğası ayrıntılı olarak tartışılmaktadır. İlk olarak 

Shulman, 1986 yılında öğretmenlerin sahip olmaları gereken bilgileri “konu alan bilgisi, öğretim 

programı bilgisi ve pedagojik alan bilgisi” şeklinde oluşturmuştur. 1987 yılında ise “eğitim amaçları 

bilgisi”, “genel pedagojik bilgi”, “eğitim durumları bilgisi” ve “öğrenciler ve onların özellikleri 

bilgisi” bilgi türlerini ekleyerek öğretmenlerin sahip olması gereken bilgilerin sayısını arttırmıştır. 

Ülkemizde ise öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri ve ilköğretim öğretmenlerine yönelik özel alan 

yeterlikleri bağlamında öğretmenlerin sahip olması gereken bilgiler belirlenmiştir.  Öğretmen 

yetiştirme programların ana boyutlarını ise alan bilgisi, meslek bilgisi (eğitim bilimleri, alan öğretim 

yöntemleri, öğretim yöntem ve teknikleri) ve genel kültür bilgisi oluşturmaktadır. 

Tarama modelinde betimsel bir araştırma olan bu çalışma da öğretmen adaylarının “öğretim 

strateji, yöntem ve teknik”, “ölçme ve değerlendirme” ve “öğretim programları”  bilgileri olay 

öyküleri ile belirlenmiştir. Araştırma Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 

Bölümünde, son sınıfta öğrenim görmekte olan 36 öğretmen adayıyla gerçekleştirilmiştir.  

Öğretmen adaylarının olay öykülerindeki açık uçlu sorulara verdikleri cevaplar içerik analizi 

yöntemiyle değerlendirilmiştir. Çalışmadaki içerik analizi ham verinin kodlanması ve doküman 

içeriğindeki ilişkili veriler ile temaların oluşturulmasını kapsamıştır. Araştırmada incelenen bilgi 

türleri ile ilişkili temalar oluşturulduktan sonra tema ve kod listesine son şekli verilmiştir. 

Araştırmaya katılan 36 öğretmen adayının öğretim yöntemleri ile ilgili olay öyküsündeki açık 

uçlu sorulara verdikleri cevaplar incelendiğinde, 25 öğretmen adayının farklı öğretim yöntemlerini 

mailto:sedefcanbazoglu@gmail.com
mailto:havva@gazi.edu.tr
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kullanmanın anlamlı öğrenmeyi gerçekleştirdiğini düşündüğü tespit edilmiştir. Ayrıca 12 öğretmen 

adayı mesleğe başladıklarında farklı öğretim yöntemlerinden yararlanacaklarını ifade etmiştir. Ancak 

öğretmen adayları öğretim yöntemlerinin konuya ve öğrencinin düzeyine uygun bir şekilde 

kullanılması gerektiğini göz önünde bulundurmamaktadırlar.  

Öğretim programları ile ilgili olay öyküsü incelendiğinde, 12 öğretmen adayının öğretim 

programını incelemenin öğrencilerin ön bilgilerini belirlemede yararlı olacağını ifade ettikleri 

görülmüştür. Ayrıca bu öğretmen adayları öğretim programını incelemenin yeni üniteye ait kavramlar 

hakkında temel oluşturma konusunda yarar sağladığını düşünmektedir. Öğretmen adaylarından 35’i 

derslerini planlarken diğer sınıfların fen ve teknoloji öğretim programlarından, fen, teknoloji ve çevre 

ile ilgili doküman ve kitaplardan yararlanmanın önemli olduğunu açıklamışlardır. Ölçme ve 

değerlendirme ile ilgili olay öyküsü incelendiğinde ise öğretmen adaylarının süreç değerlendirmeden 

bahsetmedikleri belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Fen Bilgisi Öğretmen Adayları, Öğretmen Yeterlikleri, Olay Öyküleri 

 

ABSTRACT 

In recent years, teacher competencies and the types of knowledge that a good teacher has have 

being discussed. In 1986, Shulman formed the knowledge base of teachers as subject matter 

knowledge, curriculum knowledge and pedagogical content knowledge. In 1987, he increased the 

number of types of knowledge by adding “general pedagogical knowledge”, “knowledge of learners 

and their characteristics”, “knowledge of educational contents”, “knowledge of education” and similar 

to these types of knowledge are being discussed in generic teacher competencies and subject matter 

competencies for elementary school teachers in our country. 

It is a descriptive study based on survey method and in this study the knowledge of preservice 

teachers about “instructional strategies”, “assessment and evaluation” and “curriculum” is investigated 

by vignettes. The participants of the study consisted of 36 preservice science teachers who were 

enrolled at Gazi University at the Department of Elementary Science Education senior class in 2008-

2009. The answers of preservice teachers gave to open- ended questions in vignettes were evaluated 

via content analysis.  

As the answers of 36 pre-service teachers to the open-ended questions in vignette which was 

relevant to instructional strategies were analyzed, it was established that 25 preservice teachers agreed 

on using different instructional strategies provided meaningful learning. However, they ignore the 

point that instructional strategies should be applied in accordance with topic and grade of student.  



II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi  1056  
 

II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongre Kitabı 

When the vignette related to curriculum was examined, it was found that 12 preservice 

teachers identified looking into the curriculum would be beneficial for determining the concepts about 

topics. On the other hand, when the vignette on assessment and evaluation was analyzed, it was 

identified that preservice teachers did not mention about formative assessment. 

Keyword: Pre-service Science Teachers, Teacher Competencies, Vignette  

 

1. GİRİŞ 

Ülkemizde devam eden eğitim reformları çerçevesinde öğretmen yeterliklerinin belirlenmesi 

ve öğretmenlik mesleğinin niteliğinin artırılması kaçınılmaz bir duruma gelmiştir. Son olarak Temel 

Eğitime Destek Programı’nın “öğretmen eğitimi” bileşeni kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 

Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü (ÖYEGM) tarafından öğretmenlik mesleğinin 

genel ve özel alan yeterliklerinin belirlenmesine yönelik çalışmalar yürütülmüştür. MEB makamının 

17/04/2006 tarihli onayı ile yürürlüğe giren ve 2590 sayılı Tebliğler Dergisinde yayınlanan 

öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri “kişisel ve mesleki değerler - mesleki gelişim”, “öğrenciyi 

tanıma”, “öğretme ve öğrenme süreci”, “öğrenmeyi, gelişimi izleme ve değerlendirme”, “okul, aile ve 

toplum ilişkileri”, “program ve içerik bilgisi” olarak altı ana yeterlik bu yeterliklere ilişkin 31 alt 

yeterlik ve 233 performans göstergesinden oluşmaktadır. Özel alan yeterliklerine ilişkin çalışmalar ise 

2004 yılında başlamıştır. Çalışmalar sonucunda ilköğretim kademesi öğretmenlerine (Türkçe, 

İngilizce, Fen ve Teknoloji, Bilişim Teknolojileri, Görsel Sanatlar, Okul Öncesi, Matematik, Sınıf, 

Sosyal Bilgiler, Müzik, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Beden Eğitimi, Teknoloji Tasarım, Özel Eğitim) 

yönelik özel alan yeterlikleri 2008 yılında yürürlüğe girmiştir (ÖYEGM, 2008). Bu özel alan 

yeterliklerinden Fen ve Teknoloji öğretmeni özel alan yeterlikleri ise, beş yeterlik alanı 24 yeterlik ve 

A1, A2 ve A3 olarak düzeylendirilen 130 performans göstergesinden oluşmaktadır. Beş yeterlik 

alanından özellikle, “öğrenme-öğretme sürecini planlama ve düzenleme” ve “gelişimi izleme ve 

değerlendirme” yeterlik alanları kapsamında Fen ve Teknoloji öğretmenlerinin öğretim strateji, 

yöntem ve teknik bilgisine, fen ve teknoloji öğretim programı bilgisine ve ölçme ve değerlendirme 

bilgisine sahip olmaları gerektiği vurgulanmıştır. 

Fen öğretmenleri yönelik geliştirilen özel alan yeterlikleri, uluslar arası boyutta incelendiğinde 

ise ülkemizdeki yeterliklere benzer şekilde öğretim programı, öğretim yöntemleri ve değerlendirme 

boyutlarının ön plana çıktığı görülmektedir. Amerika’da ulusal fen öğretmenleri birliği (National 

Science Teachers Association [NSTA], 2003) fen öğretmeni standartlarını; içerik, bilimin doğası, 

sorgulama, sosyal konular, genel öğretim becerileri, öğretim programı, toplumda fen, değerlendirme, 

güvenlik, sağlık ve mesleki gelişim olmak üzere 10 başlık altında belirlemiştir. A.B.D.’de özel alan 

öğretmen yeterliklerini belirleyen bir kurum olan Profesyonel Öğretme Standartları Ulusal Kurulu 

http://oyegm.meb.gov.tr/yet/
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(National Board for Professinal Teaching Standards [NBPTS], 2003)  ise ortaöğretim kademesinde 

görev yapacak fen alanı öğretmenleri için kapsamında ölçme ve değerlendirme, öğretim programı ve 

öğretim yöntemleri bilgisi olacak şekilde on bir yeterlik alanı belirlemiştir.  

Özel alan yeterliklerinde dikkati çeken “öğretim strateji, yöntem ve teknik bilgisi”, “öğretim 

programı bilgisi” ve “ölçme ve değerlendirme bilgisi”, öğretmen eğitimi araştırmalarında da 

öğretmenlerin sahip olması gereken bilgi türleri arasında önemli bir yerde bulunmaktadır. “Ölçme ve 

değerlendirme bilgisi” ve “öğretim programı bilgisi” Shulman (1986) tarafından pedagojik alan bilgisi 

(PAB) nden ayrı bir alan olarak tanımlandıktan sonra,  Tamir (1988), Magnusson ve diğerleri (1999) 

ve Hasweh (2005) gibi öğretmen eğitimi alanında çalışan araştırmacılar “ölçme ve değerlendirme 

bilgisini”, “öğretim strateji, yöntem ve teknik bilgisini” ve “öğretim programı bilgisini” PAB’ın 

bileşeni olarak araştırmışlardır.  

Bu araştırmada ise, Fen Bilgisi öğretmen adaylarının PAB’ın bileşenleri olarak kabul edilen 

bu üç bilgi türüne ilişkin yeterlikleri olay öyküleri (vignette) aracılığıyla değerlendirilmesi 

amaçlanmıştır.   

2. YÖNTEM 

Tarama modelinde betimsel bir araştırma olan bu çalışma, 2008–2009 eğitim-öğretim yılında 

Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümünde, son sınıfta öğrenim 

görmekte olan 36 öğretmen adayıyla gerçekleştirilmiştir. 

2.1. Veri Toplama Aracı 

Araştırma da öğretmen adaylarının “öğretim strateji, yöntem ve teknik”, “ölçme ve 

değerlendirme” ve “öğretim programları”  bilgilerini değerlendirmek amacıyla araştırmacılar 

tarafından hazırlanan üç olay öyküsü kullanılmıştır.  

Olay öyküleri senaryo, hikâye ya da araştırmacılar tarafından oluşturulmuş özel bir durum 

aracılığıyla bireylerin konu ile ilgili algılarını, fikirlerini, inançlarını ve tutumlarını ortaya çıkaran, 

video ve resim gibi görsel ya da metin olarak kullanılabilen bir metottur (Hughes ve Hugy, 2002; 

Barter ve Renold, 1999). Sosyal bilimlerde yaklaşık olarak 60 yıldır kullanılan (Herskovits,1950) olay 

öyküleri özellikle varsayımsal karakterler kullanılarak hazırlandığında, araştırmaya katılan bireylerin 

düşüncelerini rahatlıkla açığa çıkarmaktadır (Finch, 1987). Bu nedenle olay öyküleri hazırlanırken 

öyküdeki karakterlerin ve öykünün inandırıcı olmasına, gerçek bir durumu yansıtmasına dikkat 

edilmesi gerekmektedir. 

Alan yazında yapılan çalışmalar incelendiğinde olay öykülerinin özellikle sağlık bilimleri 

(Fitzgerald, 2004; McKinstry, 2000; Normann, 1999; Denk ve diğ., 1997; Gould,1996) ve sosyal 

bilimlerde (Bodur, 2003; Giovannoni ve Becerra,1979; Herskovits,1950) kullanıldığı dikkati 
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çekmektedir. Olay öyküleri öğretmen eğitimi alanında yapılan çalışmalarda da öğretmen adaylarının 

ya da öğretmenlerin teknolojik pedagojik alan bilgilerini ( Cox ve Graham, 2009) , pedagojik alan 

bilgilerini (Boz ve Boz, 2008; Anderson ve Kim, 2003; Veal, 1997; Ebert ,1993), pedagojik bilgilerini 

(Stecher ve diğ., 2006; Jeffries ve Maeder, 2004) değerlendirmek amacıyla kullanılmaktadır. 

Araştırmalarda kullanılan olay öyküleri araştırmacılar tarafından oluşturulmakta birlikte, araştırma 

problemi doğrultusunda farklı kaynaklardan da yararlanılarak da kullanılabilir. Örneğin, Taşar (2006), 

fen bilgisi öğretmen adaylarının bilimsel bilginin doğasına ilişkin anlayışlarını popüler bir bilim 

dergisinden aldığı olay öyküsü aracılığıyla değerlendirmiştir. 

Bu araştırmada kullanılan üç olay öyküsü ise araştırmacılar tarafından oluşturulmuştur 

(Bakınız Ek). Olay öyküleri hazırlanırken Campbell (1996) tarafından önerilen aşağıdaki basamaklar 

göz önünde bulundurulmuştur.  

1. Olay öykülerde araştırılan bilgi türleri ile ilişkili alan yazında yapılan çalışmaları inceleme ve 

katılımcıların hangi konularda fikirlerinin araştırılacağını belirleme 

2. Katılımcıların dikkatini çekecek, onlarla alakalı, gerçek hikâyeler geliştirme 

3. Olay öykülerinin açık ve anlaşılır olduğundan emin olmak için araştırma grubuna benzer bir 

grup ile pilot uygulama yapma 

Ayrıca,  katılımcıların olay öyküdeki duruma kolaylıkla adapte olmalarını sağlamak amacıyla 

öykülerdeki karakter, kelime ve açık uçlu soruların sayısına dikkat edilmiştir. 

Tablo 1. Olay öykülerin özellikleri 

Olay Öykü Olay Öykünün Kapsamı Karakterler 
Sözcük 

Sayısı 

Açık Uçlu 

Soru Sayısı 

I 
Öğretim strateji, yöntem ve 

teknik bilgisi 

Ali ve Ayşe Öğretmen, 

Öğrenciler 
101 3 

II Öğretim programı bilgisi Ali ve Ayşe Öğretmen 57 3 

II 
Ölçme ve değerlendirme 

bilgisi 

Ahmet ve Ali, 

Öğretmen 
63 2 

 

Tablo 1’de açıklandığı üzere olay öykülerinden birincisi öğretim strateji, yöntem ve teknik 

bilgisiyle ilgilidir. Bu olay öyküde, öğretmen adaylarının öğretim strateji, yöntem ve tekniklerin 

konuya uygunluğuna ve stratejilerin uygulama basamaklarına dikkat edip etmediklerini 

odaklanılmıştır. 101 sözcükten oluşan bu olay öyküde öğretmen adaylarına olay öykü ile ilgili üç açık 

uçlu soru sorulmuştur. Öğretim programı bilgisi ile ilgili olan ikinci olay öyküde ise öğretmen 

adaylarının öğretim programının sarmal yapısı ve fen-teknoloji-toplum-çevre kazanımları hakkındaki 

bilgilerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.  
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Araştırmada kullanılan üçüncü olay öyküsü ise ölçme ve değerlendirme ile ilgilidir. Bu olay 

öyküde diğer olay öykülerinde olduğu gibi varsayımsal karakterler kullanılarak, öğretmen adaylarının 

bu bilgi düzeyine ilişkin bilgilerini içtenlikle ifade etmeleri amaçlanmıştır. 63 sözcükten oluşan 

üçüncü olay öyküsünde öğretmen adaylarının süreç değerlendirme hakkındaki düşüncelerinin ortaya 

çıkarılmasına odaklanılmıştır. 

2.2. Verilerin Analizi 

Öğretmen adaylarının olay öykülerindeki açık uçlu sorulara verdikleri cevaplar içerik analizi 

yöntemiyle değerlendirilmiştir. Çalışmadaki içerik analizi ham verinin kodlanması ve doküman 

içeriğindeki ilişkili veriler ile temaların oluşturulmasını kapsamıştır. İçerik analizinin yanı sıra sürekli 

karşılaştırma veri analizi yöntemiyle her öğretmen adayının yanıtlarındaki temalar için verilerdeki 

uyumlu ve uyumsuz kısımlar belirlenmiştir. Benzerlik ve farklılıkların analizi ile araştırmada 

incelenen bilgi türleri ile ilişkili temalar oluşturulduktan sonra tema ve kod listesine son şekli 

verilmiştir. Araştırma verileri oluşturulan tema ve kod listesi doğrultusunda iki araştırmacı tarafından 

değerlendirilmiştir. Araştırmacıların birbirinden bağımsız olarak kullandıkları kodların tutarlılığı 

“Görüş birliği” ya da “Görüş ayrılığı” şeklinde işaretlemeler yapılarak belirlenmiştir. Araştırmacıların, 

öğretmen adaylarının ifadeleri için aynı kodu kullandıkları durumlar görüş birliği, farklı kodu 

kullandıkları durumlar ise görüş ayrılığı olarak kabul edilmiştir. Araştırmacılar tarafından çelişkiye 

düşülen bölümlerde uzman görüşü alınarak, kodlama yapılmıştır. Bu şekilde yapılan veri analizinin 

güvenirliği; Görüş birliği / (Görüş birliği + Görüş ayrılığı) x 100 formülü kullanılarak hesaplanmıştır 

(Miles ve Huberman, 1994). Kodlayıcılar arasındaki ortalama güvenirlik %88 olarak bulunmuştur. 

3. BULGULAR VE YORUM 

3.1. Öğretmen Adaylarının Öğretim Strateji, Yöntem ve Teknik Bilgileri 

Araştırmada kullanılan ilk olay öyküsü mesleğe yeni başlayan Ali ve Ayşe öğretmenin 

kullandığı öğretim stratejileri ve öğrencilerinin başarıları ile ilgilidir. Bu olay öyküde Ayşe öğretmen 

kullandığı farklı öğretim strateji, yöntem ve teknikler ile öğretim sürecini çeşitlendirmiş, Ali öğretmen 

ise Ayşe öğretmene göre farklı öğretim strateji, yöntem ve tekniklerin, öğretim sürecinde daha az 

kullanmaktadır. Ancak yapılan sınav sonucunda Ali ve Ayşe öğretmenin başarıları arasında bir 

farklılık ortaya çıkmamıştır.  

Öğretmen adayları Ali ve Ayşe öğretmenin öğrencilerinin başarıları arasında bir farklılık 

çıkmamasını; Ayşe öğretmenin pedagojik ve alan bilgisinin yetersizliğine, öğretim yöntemini doğru 

kullanamamasına, kullandığı yöntemin öğrencilerin düzeyine ve konuya uygun olmamasına gerekçe 

göstermişlerdir. Öğretmen adaylarının cevaplarından bazıları aşağıda örneklendirilmiştir. 

Öğretmen adayı 1: Ayşe hoca çok iyi alan veya pedagojik bilgiye sahip olmayabilir. 
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Öğretmen adayı 14: Öğrenciler arasındaki hazır bulunuşluk düzeyi arasındaki fark ve 

öğretmenlerin yöntemi tam olarak uygulayamaması 

Öğretmen adayı 19: Ayşe hocanın uygulama tarzı yanlış olabilir. Sınıf bütünlüğünü 

saylayamamış olabilir. Doğru ilke ve yöntemleri uygulayamamış olabilir. 

Öğretmen adaylarına Ali ve Ayşe öğretmenin yerinde olsalar hangi öğretim yöntemlerini 

kullanacakları sorulduğunda; öğretmen adaylarının çoğu Ayşe öğretmen gibi öğretim sürecini 

çeşitlendireceğini, çoklu zeka yaklaşımını dikkate alacaklarını, laboratuar çalışmalarına önem 

vereceklerini ifade etmiştir. Ancak 36 öğretmen adayından ikisi öğretim sürecinde düz anlatım 

kullanmanın etkili olduğu açıklamıştır. 

Öğretmen adayı 3: Hem sınıf hem de laboratuar ortamını kullanırdım. Öğrencilerimin her 

birinin farklı zeka türüne sahip olduğunu düşünerek her bir zeka türüne uygun etkinlikler 

düzenlerdim. Sınıf içerisinde öğrencilerimin maksimum düzeyde aktif olmalarını sağlardım. 

Öğretmen adayı 5:  Öğrencilerin zeka türlerine göre strateji geliştirirdim. 

Öğretmen adayı 22:  Üniteyi işlemeden önce öğrencilerimin geçmiş yaşantıları yolu ile 

edindikleri konu hakkındaki kavram yanılgılarını tespit ederek, öncelikle sonuçlara göre 

yöntemimi belirlerdim. 

Öğretim strateji, yöntem ve teknik bilgisi ile ilgili olan bu olay öyküdeki son açık uçlu soruya, 

öğretmen adayları eğer olay öyküde sınav sonucu hakkında bilgi verilmeseydi, Ayşe öğretmenin daha 

başarılı olacağını düşüneceklerini ifade etmişlerdir. Öğretmen adaylarından 25’i yöntem çeşitliliğinin 

anlamlı öğrenmeyi gerçekleştireceği için Ayşe öğretmenin öğrencilerinin daha başarılı olacağını 

düşünmektedir. 

3.2. Öğretmen Adaylarının Öğretim Programı Bilgileri 

Öğretim programı ile ilgili olan ikinci olay öyküde öğretim programının sarmal yapısı ve fen-

teknoloji-toplum ile ilişkisine odaklanılmıştır. Olay öyküde, öğretmenlik mesleğine yeni başlayan 

Ayşe öğretmen ders planlarını hazırlarken fen, teknoloji ve çevre ile ilgili dokümanlardan ve diğer 

sınıfların öğretim programlarını incelemektedir. Ali ise öğretim programındaki konu içeriklerini, 

öğretmen kılavuzundan takip etmiştir. 

Öğretmen adaylarına Ayşe öğretmenin diğer sınıfların öğretim programını incelemesinin ve 

öğretim programının öğretmene sağladığı yararların sebeplerinin neler olabileceği sorulduğunda 

öğretmen adaylarının programın sarmal yapısından açıkça bahsetmedikleri ortaya çıkmıştır. Ancak 

öğretmen adayları diğer sınıfların öğretim programını incelemenin; konu ile ilgili ön bilgilerin ve 

öğretilecek yeni bilgiler hakkında temel oluşturmaya ve öğretimi etkili hale getirmeye katkı 
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sağlayacağını açıklamışlardır. Ayrıca öğretim programının ilgili konuları çevre ve teknoloji ile 

ilişkilendirdiğini ve yanlış kavramları belirttiğini ifade etmişlerdir. 

Öğretmen adayı 1: Eski bilgileri kullanarak yeni bilgileri öğretmek ve daha sonra öğretilecek 

bilgileri ise temel oluşturmak, farklı sınıflar ve dersler arasında ilişki kurarak öğretimi kolay 

ve kalıcı hale getirebilir. 

Öğretmen adayı 3: Çünkü 7.sınıfta bir ünite işlenirken 6.sınıftan bir hatırlatmaya ihtiyaç 

duyulabilir veya 8.sınıfta işlenecek bir konuya girilmemesi gerekebilir. Öğretmen öğretim 

programına baktığında dikkat etmesi gerekenleri, oluşabilecek kavram yanılgılarını görür ve 

farkında olur. 

Öğretmen adayı 27: 4.,5.,6. ve 8.sınıf öğretim programını inceleyen Ayşe öğretmen daha 

kapsamlı ve geniş bir bilgiye sahip olur.Konular arasındaki bağlantıyı daha iyi kavrar. 

3.3. Öğretmen Adaylarının Ölçme ve Değerlendirme Bilgileri 

Ölçme ve değerlendirme ile ilgili olan üçüncü olay öyküde süreç değerlendirmenin önemine 

odaklanılmıştır. Olay öyküde,  ilköğretim 7.sınıf öğrencileri olan Ahmet ve Ali’den Ahmet, ödevlerini 

zamanında yapan, ders süresince öğretmeninin sorduğu sorulara cevap veren, deneylerde verilen 

sorumlulukları yerine getiren, deney tasarlayıp kurabilen bir öğrencidir. Ali ise çok sessiz, ödevlerini 

yapmayan, laboratuar etkinliklerine katılmayan bir öğrencidir. Öğretmen dönem sonunda çoktan 

seçmeli sorulardan oluşan bir sınav ile öğrencilerini değerlendirmiştir. Ali ve Ahmet bu sınavdan aynı 

puanı aldığı için karne notları aynı olmuştur.  

Öğretmen adaylarına bu olay öyküdeki problemli durumun ne olduğu sorulduğunda; 7 

öğretmen adayı öğretmenin değerlendirme tekniğinin, 6 öğretmen adayı çoktan seçmeli testin geçerliği 

ve güvenirliğinin düşük olduğunu ve 2 öğretmen adayı da öğretmenin süreci değerlendirmemesini 

sorun olarak tanımlamıştır. 

Öğretmen adayı 18: Değerlendirme sürece yönelik olmamıştır. Bilenle bilmeyen 

ayrılmamıştır. Öğretmen çalışmalara önem vermemiştir. 

Öğretmen adayı 23: Sorun sınavın güvenirliğinin veya geçerliğinin düşük olmasından 

kaynaklanır. Yani sorun ölçülecek davranışların iyi ölçülememesinden kaynaklanmıştır. 

Öğretmen adayı 31:Sadece yazılı sınava bakılmamalı öğrencilerin dönem içinde 

performanslarına göz önünde bulundurulmalıdır. 

Olay öykü ile ilgili olarak öğretmen adaylarına sorulan ikinci soruda, 7 öğretmen adayları eğer 

olay öyküdeki öğretmenin yerinde olsaydı, Ahmet’e daha yüksek not vereceğini açıklarken, 6 

öğretmen adayı ise olay öyküdeki öğretmen gibi davranacağını ifade etmiştir.  
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Ayrıca öğretmen adaylarının olay öykülerindeki açık uçlu soruları cevaplarken kullandıkları 

sözcük sayısının ortalama değeri Şekil 1’de verilmiştir. Şekil 1’de görüldüğü üzere, öğretmen adayları 

öğretim strateji, yöntem ve teknik bilgisi ile ilgili olan olay öykü I ve öğretim programı bilgisi ile ilgili 

olan olay öykü II’de düşüncelerini olay öykü III’e göre daha fazla ifade etmişlerdir. Ayrıca bu 

grafikten, olay öyküleri aracılığıyla katılımcıların düşüncelerini rahatlıkla ifade edebildikleri 

söylenebilir. 

 

Şekil 1. Öğretmen adaylarının olay öykülerindeki açık uçlu soruları cevaplarken kullandıkları 

sözcük sayısının ortalama değeri 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Araştırmada kullanılan olay öyküleri değerlendirildiğinde öğretmen adaylarının öğretim 

strateji, yöntem ve teknik bilgileri ile öğretim programı bilgilerinin ölçme ve değerlendirme bilgilerine 

göre daha iyi düzeyde olduğu ortaya çıkmıştır. Öğretmen adayları, öğretim stratejilerinin etkili 

kullanımını alan ve pedagojik bilgi ile ilişkili olduğunu düşünmektedir. Öğretmen adayları öğretim 

stratejilerinin konuya uygun olması konusunda yeterli bilgiye sahip değillerdir. Ancak, öğretmenin 

öğretim sürecinde etkili olabilmesi için konuya uygun öğretim stratejisi, yöntem ve teknikleri seçerek 

uygulayabilmesi gerekmektedir. Öğretmenlerin öğretim strateji, yöntem ve teknikler hakkında yetersiz 

bilgiye sahip olmaları, bu strateji, yöntem ve teknikleri kullanımını da sınırlandıracaktır (Ocak,2007). 

Öğretmen adaylarının olay öyküdeki sorulara verdikleri cevaplar incelendiğinde, yapılandırıcı 

öğrenme yaklaşımını esas alan öğrenci merkezli stratejilerinin önemini kavradıkları dikkati 

çekmektedir. Araştırmaya katılan 36 öğretmen adaylarından ikisi olay öykülerinde düz anlatım 

yönteminin etkili olduğu ifade etmiştir.  

Öğretmen adaylarının öğretim programı ile ilgili olay öyküsündeki sorulara verdikleri cevaplar 

incelendiğinde, programın sarmal yapısı hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıkları ortaya çıkmıştır. 

Ancak öğretmen adayları öğretim programını incelemenin öğrencilerin ön bilgilerini belirlemede 

yararlı olacağını ifade ettikleri görülmüştür. Ayrıca bu öğretmen adayları öğretim programını 

incelemenin yeni üniteye ait kavramlar hakkında temel oluşturma konusunda yarar sağladığını 
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düşünmektedir. Öğretmen adayları öğretim sürecini planlarken diğer sınıfların fen ve teknoloji öğretim 

programlarından, fen, teknoloji ve çevre ile ilgili doküman ve kitaplardan yararlanmanın önemli 

olduğunu açıklamışlardır.  

Öğretmen adayları birinci ve ikinci olay öyküdeki soruları ayrıntılı olarak cevaplamalarına 

rağmen, ölçme ve değerlendirme ile ilgili olan üçüncü olay öyküdeki soruları cevaplamaktan 

kaçınmışlardır. Öğretmen adaylarının bazıları olay öyküdeki öğretmenin değerlendirme yöntemini 

hatalı bulurken, birçoğu öğretmenin yerin olsa öğrencileri öğretmen gibi çoktan seçmeli testlerle 

değerlendireceğini ifade etmiştir. Olay öyküdeki öğretmenin, sonucu değerlendirmesi olay öyküdeki 

problemli durum olmasına rağmen, öğretmen adaylarının süreç değerlendirme ve alternatif ölçme ve 

değerlendirme yöntemleri hakkında açıklama yapmadıkları ortaya çıkmıştır.  

Araştırma da kullanılan olay öyküleri, katılımcıların ele alınan üç bilgi ile ilgili bilgi 

düzeylerinin ortaya çıkarılmasına katkı sağlamıştır. Olay öykülerinde sorular varsayımsal karakterlerle 

ilgili olduğundan katılımcılar soruları rahatlıkla ve endişe duymadan cevaplamaktadır. Olay 

öykülerinin içerik analizi sonucunda öğretmen adaylarının üçüncü olay öyküdeki soruları 

cevaplamaktan kaçındıkları ortaya çıkmıştır. Veal (1997) araştırmasına katılan öğretmen adaylarına 

olay öykülerini görüşme yaparak uygulamıştır. Görüşmede ilk olarak öğretmen adaylarının olay 

öykülerini okumalarını sağlamış, daha sonra ilgili soruları sormuştur. Bu yöntemle öğretmen 

adaylarının cevaplamakta kaçındıkları durumların incelenmesi sağlanmıştır. Campbell (1996) olay 

öykülerinin heterojen gruplar halinde kullanılmasının tartışma ortamı oluşturması ve katılımcıların 

fikirlerini geliştirmesi açısından etkili bir yöntem olduğunu ifade etmiştir. Bu nedenle, olay 

öykülerinin odak grup görüşmeler aracığıyla heterojen gruplara uygulanması konu ile ilgili 

derinlemesine bilgi edinmeyi sağlayabilir. 
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EK 

Olay Öykü -1 

Öğretmenlik mesleğine yeni başlayan Ayşe ve Ali aynı okulda görev yapmaktadır. Ayşe, bir ünite 

boyunca hem sınıf içerisinde hem de laboratuar ortamında farklı öğretim strateji, yöntem, teknik ve 

modellerden faydalanarak öğretim sürecini çeşitlendirmiş; Ali ise aynı ünite süresinde sınıf içerisinde 

ve laboratuar ortamında tek bir öğretim yönteminden zaman zamanda farklı öğretim tekniği ve 

modellerinden yararlanmıştır. Ali ve Ayşe’nin öğrencileri ünite sonunda açık uçlu ve çoktan seçmeli 

sorulardan oluşan ortak bir sınav ile değerlendirilmiştir. Sınav sonucunda iki sınıftaki öğrencilerin 

başarıları arasında bir farklılık ortaya çıkmamıştır. Bununla birlikte öğrencilerin üniteye ilişkin orta 

düzeyde bir başarı gösterdikleri ve benzer kavram yanılgılarına sahip oldukları görülmüştür.  

a) Yukarıdaki örnek olaya göre Ali ve Ayşe’nin öğrencilerinin başarı durumları arasında bir farklılık 

çıkmamasının nedenleri ne olabilir? 

b) Siz yukarıdaki örnek olaydaki Ayşe ve Ali’nin yerinde olsaydınız ünite kapsamındaki konuların 

öğretiminde nasıl bir yol izlerdiniz? 

c) Örnek olayda öğrencilerin başarıları arasında bir farklılık olmadığı ve benzer kavram yanılgılarına 

sahip oldukları anlatılmaktadır. Eğer ünite sonunda yapılan sınavın sonucu hakkında bir bilgi 

verilmeseydi Ali ve Ayşe öğretmenin öğrencilerinin başarısının nasıl olacağını düşünürdünüz? Neden? 

Olay Öykü- 2 

Öğretmenlik mesleğine yeni başlayan Ayşe ve Ali aynı okulda görev yapmaktadır.  7.sınıfların Fen ve 

Teknoloji derslerini yürüten bu iki öğretmenden Ayşe, öğretim programını incelemiş ve ders planlarını 

hazırlarken diğer  sınıfların (4.,5., 6. ve 8. ) öğretim programlarından, fen, teknoloji ve çevre ile ilgili 

doküman ve kitaplardan yararlanmıştır. Ali ise öğretim programındaki konu içeriklerini, öğretmen 

kılavuzundan takip etmiştir. 

a) Sizce Ayşe’nin Fen ve Teknoloji dersi öğretim programını incelemesinin sebebi ne olabilir?  

Öğretim programını incelemenin bir öğretmene sağladığı yararlar neler olabilir? 

b) Sizce Ayşe’nin 7.sınıfa ait bir ünite hakkında ders planı hazırlarken 4.,5.,6, ve 8. sınıf öğretim 

programlarını incelemesinin nedenleri ne olabilir? Benzer şekilde Ayşe’nin teknoloji, çevre ve eğitim 

ile ilgili dokümanlardan yararlanmasının nedeni ne olabilir? Açıklayınız. 

c) Ali’nin öğretim programdaki konu içeriklerinin dağılım ve sıralamasını takip etmenin yeterli olduğu 

düşüncesine katılıyor musunuz? Neden? 
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Olay Öykü-3 

Ahmet ve Ali ilköğretim 7.sınıf öğrencileridir. Ahmet ödevlerini zamanında yapan, ders süresince 

öğretmeninin sorduğu sorulara cevap veren, deneylerde verilen sorumlulukları yerine getiren, deney 

tasarlayıp kurabilen bir öğrencidir. Ali ise çok sessiz, ödevlerini yapmayan, laboratuar etkinliklerine 

katılmayan bir öğrencidir. Öğretmen dönem sonunda çoktan seçmeli sorulardan oluşan bir sınav ile 

öğrencilerini değerlendirmiştir.  Ali ve Ahmet bu sınavdan aynı puanı aldığı için karne notları aynı 

olmuştur.   

a) Sizce yukarıdaki örnek olaydaki sorun nedir? 

b) Siz örnek olaydaki öğretmenin yerinde olsaydınız, Ali ve Ahmet’i nasıl değerlendirirdiniz? 
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FACULTY-SCHOOL RELATIONSHIP IN THE EYES OF COOPERATING 

TEACHERS AT SCHOOLS 

 

The relationship between a cooperating teacher and a student teacher is a crucial aspect of the 

practice teaching experience in pre-service teacher education. Establishing a professional 

relationship is critical to the learning that occurs during the practice teaching and is an 

element that requires a professional approach by all parties. This study examines the 

cooperating teachers’ perceptions of the practice teaching within the structure of school 

experience and teaching practice courses as a part of the language teacher education program. 

The study explores school-faculty relationship and the necessary components for an effective 

practice teaching process to be realized in language teacher education programs along with 

strengths and weaknesses experienced in the eyes of cooperating teachers at schools. The data 

were collected during an in-service teacher training program organized by the Board of 

Education for in-service teachers of English working at various regions of Turkey. 

Participation in the study was on a voluntary basis. Eighteen in-service English teachers 

responded to an open-ended questionnaire designed by the researchers. Further data came 

from interviews conducted with a selected group of participants. According to the results of 

the study, the cooperating teachers agree on the necessity and the importance of school 

experience and practice teaching courses. Although the cooperating teachers assume that the 

practice teaching is a process, they are critical about the application in terms of school-faculty 

relationship and the status of student-teachers at schools. The findings of this study pose 

crucial implications for language teacher education. One of the implications of this study is 

that a well-structured plan and a professional approach by all parties is needed for a successful 

practice teaching process.  
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ÖZET 

Yüksek Öğretim Kurulu 2006 eğitim-öğretim yılında eğitim fakültelerinde uygulanan öğretim 

programlarında güncelleme çalışması yapmış; bu kapsamda programlarda Hizmet Ederek Öğrenme 

temeline dayalı olan “Topluma Hizmet Uygulamaları” (THU) dersinin yer almasını 

kararlarlaştırmıştır. Bu ders aracılığı ile öğretmen adaylarının katılımcı ve demokratik bireyler olma, 

dayanışma ve işbirliğini pekiştirme, sorumluluk alma, proje geliştirme ve uygulama konusunda daha 

katılımcı olmaları için deneyim kazanmaları beklenmektedir.  

Nitel araştırma yöntemlerine dayalı olarak yapılan bu çalışma ile hizmet ederek öğrenme 

deneyimine katılan öğretmen adaylarının THU sürecinde kazanılması beklenen temel nitelikler 

açısından algılarını belirlemek amaçlanmıştır. 

Araştırma bulgularına göre THU dersinin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi 

süreçlerinde çözüm bekleyen sorunlar bulunmaktadır. Araştırma sonucunda; THU dersinin varolan 

                                                      
* Bu çalışma Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Programı tarafından desteklenmektedir. 

(BAP.2009/348). 
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işleniş süreci ile hizmet ederek öğrenme anlayışına uygun yürütülmediği bu nedenle uygulamadan 

beklenen sosyal, akademik, duyuşsal ve mesleki kazanımların tam anlamıyla gerçekleşmediği 

belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Hizmet Ederek Öğrenme, Topluma Hizmet Uygulamaları, Öğretmen 

Yetiştirme 

 

ABSTRACT 

In 2006 education year Council of Higher Education updated school of educations’ 

curriculum. Accordingly, the council decided to add comminity service learning (CSL) course which 

is based on service-learning as a new course to the curriculum. Aim of this course community service 

learning is to acquire experiences to prospective teachers on being more participative on several issues 

such as taking responsibility developing and to realize projects being democratic participating 

cooperative and collaborative individuals.  

The study recruited qualitative method purpose of the study is to determine perception of 

prospective teachers on basic qualities that is aimed to acquired through CLS. 

Finding revealed that there are problems that are waiting for solution on planning applying and 

evaluating CSL. As a conclusion, findings yield that CSL could not provide acquisition of social, 

acdemical, sensory and professional learning outcomes that are expected from CLS because principles 

of service – learning was not followed. As a conclusion; social, academic sensory and vocational 

learning outcomes that are expected from CLS. 

As a conclusion findings yield that CLS could not provide acqusition of social academical, 

sensory and proffessional learning outcome that are expected from CLS because principles of service 

learning was not collowed.  

Key Words: Service-Learning, Community Service-Learning, Teacher Training.           

1. GİRİŞ 

1.1. Problem Durumu  

Eğitim; "nasıl bir insan, nasıl bir toplum ve nasıl bir dünya?" sorularına verilen yanıtlara göre 

biçimlendirilen bir süreçtir. Bu sürecin temel yürütücüsü ise hiç şüphesiz öğretmendir. Ancak 

öğretmen hangi niteliklere ve ne tür özelliklere sahip olmalıdır ki arzu edilen insan modelinin ve 

toplumun oluşturulmasında eğitim sürecini kılavuzlayabilsin. 
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Bu soruna kafa yoranlar kendi perspektiflerinden geleceğin mimarı olan öğretmenin kim 

olduğunu, hangi niteliklere sahip olması gerektiğini ve hangi süreçlerden geçirilerek seçilip 

yetiştirilmesi gerektiğini açıklamaya çalışmışlardır. Öğretmenlik kimilerine göre kutsal olan bir Tanrı 

mesleği, kimine göre toplum kültürünün aktarıcısı, kimine göre de davranışı kılavuzlayan bir 

mühendislik alanı olarak görülmüştür. Geçen zaman içinde öğretmenlik mesleğinin tanımı da 

karmaşıklaşmış ve çeşitlenmiştir (Küçükoğlu, Kaya: 2008). Bu bağlamda cevaplandırılması gereken 

temel sorun bir şekilde tarif edilen öğretmen modelinin nasıl yetiştirileceğidir. Bu çıkış noktası da 

öğretmen yetiştiren kurumlarının amaçlarını, yöntemlerini, yapı ve işleyişlerini ele almayı zorunlu 

kılmaktadır. 

Yeni öğretmen yetiştirme programları kendisine söyleneni yapan teknisyen öğretmen yerine 

problem çözen ve öğrenmeyi öğreten öğretmenler yetiştirmeyi hedeflemektedir (Coşgun, 2009). 

Biller’e göre 21. yüzyıl öğretmeni "Filozof Sosyal İşçi" olmalıdır. Çünkü son gelişmeler yeni tip bir 

öğretmene ihtiyaç göstermektedir. Şimdiye dek öğretmenler, öğrenciler için profesyonel öğreticiler 

olarak algılanırdı. Fakat bugün öğrenmek ve öğretmek yeterli değildir. Çağdaş öğretmen yetiştirme 

anlayışının sonucu olarak, öğretmen için verilen kararların gelecekteki sonucunu tahmin etmek, sosyal 

sürece katılmak ve doğayı korumak için taraf olmak gereklidir. Ayrıca öğretmen demokrasi için 

kavgacı, enerjik ve atılımcı olmalıdır (Çermik, 1997). Bu tanımlamaya uygun öğretmen tipi etkili-

demokratik yurttaş öğretmen olarak ifade edilebilir. Böylesi bir yurttaşlık beraberinde katılımcılığı 

getirmekte, katılımcı yurttaş da demokrasiyi geliştirmektedir. “Gönüllülük” (modern anlamı ile) 

katılımcı demokrasi ile birlikte gelişen bir kavramdır (Çuhadar, 2008).  

Öğretmen yetiştirme programların çağdaş öğretmen yetiştirme anlayışı çerçevesinde yapılan 

güncelleme çalışması kapsamında Yüksek Öğretim Kurulu tarafından 2006 eğitim-öğretim yılında 

eğitim fakültelerinde uygulanan öğretim programlarına hizmet ederek öğrenme yaklaşımı çerçevesinde 

“Topluma Hizmet Uygulamaları” adlı bir ders konulmuştur. “Topluma Hizmet Uygulamaları” dersi ile 

öğretmen adaylarından topluma hizmet ederken toplumun güncel sorunlarını belirlemeleri ve çözüm 

üretmeye yönelik projeler getirmeleri; böylece topluma yaşama duyarlı ve katılımcı bilinci 

kazanmaları beklenmektedir. 

Hizmet ederek öğrenme öğrenmeyi zenginleştirmek için akademik çalışmalarla toplumu 

entegre eden öğretme-öğrenme yaklaşımıdır. Vatandaşlık sorumluluğunu öğretmek ve toplumları 

güçlendirmeyi amaçlar (Pritchard ve diğ., 2004). Hizmet ederek öğrenme deneyimsel öğrenmenin özel 

bir türü olarak ihtiyaçlar doğrultusunda ortaya çıkan yeni bir terimdir (Witmer ve diğ., 1994). 

Topluma Hizmet Uygulamaları dersinin amacı gönüllük, toplum, birey, sosyo-

ekonomik problemler, ayrımcılık ve sosyal adalet gibi kavramlar ile ilgili unsurların 

anlaşılması için çeşitli hizmetler gerçekleştirilmesi, sosyal ve akademik etkinliklerle 

öğrencilerin ufuklarının gelişmesine katkıda bulunulması, öğrencilerin kendilerine olan 
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güvenlerinin arttılması ve grup içinde bireylerin etkin olarak çalışmalarının sağlanmasıdır. Bu 

ders kapsamında öğrenciler ilgili konularda deneyimli uzmanlar ile birlikte çalışma olanağı 

bulacaktır.  

Kuramsal temeli daha çok John Dewey’in İlerlemeci Eğitim (Progressive Education) 

akımından alan Topluma Hizmet Uygulamaları en yaygın uygulama alanı ABD’de bulmuştur. 1903 

yılında Dewey’in The School and Society (Okul ve Toplum) hizmet ederek öğrenmenin temeli olarak 

kabul edilmektedir. 1942 yılına gelindiğinde Amerikan üniversitelerinde Cooparative Education adı 

altında 30 farklı tolpluma hizmet programının uygulandığı görülmektedir (Speck and Hoppe, 2004). 

1961 yılında Amerikan hükümeti tarfından kurulan Peace Corps (Barış Birlikleri) ve 1965’de 

başlatılan VISTA Volenters in Service to America (Gönüllüler Amerikanın Hizmetinde) programı 

topluma hizmet uygulamaları için dönüm noktası anlamına gelmektedir. 1990 yılında ise çıkarılan 

ABD National and Community Service Trust Act ile yasalaşarak resmiyet kazanmıştır. 2001 yılında 

ise Berkeley Üniversitesinde toplanan ilk uluslararası topluma hizmet uygulamaları konferansıyla 

yaygınlık ve popülerlik kazanan Topluma Hizmet Uygulamaları eğitim çevrelerince demokratik 

vatandaşlığı gerçekleştirebilecek bir pedogojik yöntem olarak tüm öğretim kademelerinde 

kullanılmaya başlanmıştır (Titlebaum, 2004). Eğitim tarihinde yüz yıldan fazla bir zamandır uygulama 

alanı bulan ve giderek önemi daha çok anlaşılan Topluma Hizmet Uygulamaları Türkiye’de ilk defa 

2006 eğitim-öğretim yılında eğitim fakültelerinde uygulanan öğretim programlarına “Topluma Hizmet 

Uygulamaları” adı altında bir ders olarak girmiştir. 

Hizmet Ederek Öğrenmeye dayalı THU süreci; hazırlık araştırma, eylem, yansıtma ve 

değerlendirme aşamalarından oluşmaktadır. Buna göre etkinliklerin amacına uygun biçimde 

sürdürülmesi için aşağıdaki işlemlerin sırası ile yapılması öngörülmektedir: 

 

Şekil. 1 THU Süreci 

(Service and Learning Leadership Team, 2010’dan uyarlanmıştır) 
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THU süreci birbirini takip eden belli aşamalardan meydana gelmektedir. Her bir aşama bir 

önceki  ve sonraki etkinlikler ile sıkı sıkıya bağlılık göstermektedir. Bir sonraki aşamaya geçebilmek 

için yapılması gerekenler ön şart olarak değerlendirilmektedir. Döngüsel bir yapıya sahip olan THU 

sürecinde temel olarak yapılması gerekenler şöyle ifade edilebilir. 

Topluma Hizmet Uygulamaları Süreci Aşamaları 

1- Araştırma ve Hazırlık  Aşaması: Bu aşamada, okulun, öğrencilerin ve toplumun eğitim gereksinimi 

ve olası engeller belirlenmelidir. Gerçekleştirilecek etkinlikleri eğitim gereksinimlerine uygun olması 

oldukça önemlidir. Hazırlık aşamasında, gerçekleştirilecek etkinliğe karar verilmeli, etkinliğe yönelik 

amaçlar, eğitim durumu ve değerlendirme etkinlikleri belirlenmelidir. Etkinliğin bu temel boyutlarının 

yanı sıra, öğrencilerin özellikleri, zamanlama, yer, eğitim araç gereçleri ve olanaklar dikkate 

alınmalıdır.  

2- Eylem Aşaması: Hazırlanan etkinlik, önceden belirlenen ilke ve öngörülerin ışığında 

uygulanmalıdır. Uygulama için de plan yapılması çalışmanın başarısını artıracaktır. 

3-   Yansıtma Aşaması: Bu  aşama hizmete dayalı öğrenme sürecinin anlamlandırılması için kişilerin 

kendi deneyimlerinden anlam yaratmaları  ve eleştirel yansıtma yoluyla yeni bilgiler öğrenme 

sürecidir. Topluma Hizmet Uygulamaları geçmişe bakıldığında,düşünüldüğünde ve deneyimler  

paylaşıldığında anlam kazanacaktır.  

4- DeğerlendirmeAşaması: Uygulanan etkinliğin amacına ulaşıp ulaşmadığı değerlendirilmelidir 

(Yaşar, ve diğ., 2008; Service and Learning Leadership Team, 2010). 

Hizmet ederek öğrenme üzerine yapılan araştırmaların göreceli olarak yeni olmasına karşın, 

bu yaklaşımın öğrencilere, eğiticilere ve topluma önemli faydalar sağladığına ilişkin güçlü kanıtlar 

vardır. Özellikle THU deneyiminin öğrenenlerin sosyal sorumluluklarına ve vatandaşlık bilincine 

etkisine ilişkin çok sayıda araştırma bulunmaktadır. 

Shaffer’in 1993’te yaptığı araştırma sonuçlarına göre hizmet ederek öğrenme sürecine katılan 

öğrencilerin öz-saygı ve öz-yeterlik duyguları katılamayanlara göre daha olumludur. (Shaffer, 1993). 

Stephens  (1995)’e göre ise hizmet ederek öğrenme deneyimine katılan ilk ve orta öğretim 

öğrencilerinin sosyal sorumluluk duygusunda diğerlerine göre daha fazla bir artış belirlemiştir 

(Stephens, 1995). 

Diğer taraftan hizmet ederek öğrenme programında yer alan öğrenciler diğerlerine göre kişiler 

arası ilişiklerinde daha nazik davranışlar içinde olup, daha yardımsever olarak diğerlerine göre 

topluma  daha iyi hizmet edebileceklerine ilişkin önemli bulgular vardır (Berkas, 1997). Leming  

(1998) hizmet ederek öğrenmeye katılan öğrencilerin sosyal sorumluluğu çok önemli bir değer olarak 

gördüklerini ve okullarındaki diğer gruplara göre daha yüksek sorumluluk hissine sahip olduklarını 
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rapor edilmiştir (Leming, 1998).  Bunların yanında hizmet ederek öğrenme deneyimine katılan 

öğrenciler kendilerini sosyal beceri yönünden diğerlerine göre daha başarılı algıladıklarına yönelik 

araştırma bulguları vardır. (Scales ve Blyth, 1997; O’ Banon, 1999; Morgan ve Streb, 1999). 

Yapılan araştırmalarda iyi organize edilmiş hizmet ederek öğrenme programına katılan 

öğrencilerin şimdiki ve gelecekteki yaşamlarında toplusal ihtiyaçları fark ederek bir farklılık 

yaratabileceklerine olan inanç düzeylerinin arttığını tespit etmiş (Melchior, 1999; Berkas, 1997; 

O’Bannon, 1999); Weiler  ve diğerleri (1998) ise orta ve yüksek okul öğrencileri üzerinde yaptıkları 

araştırmalarında kaliteli hizmete dayalı öğrenme programlarına katılan bu öğrencilerin kişisel ve 

sosyal sorumluluklarının arttığını, iletişim becerilerinin ve başarı yönelimlerinin olumlu yönde artış 

gösterdiğini belirlemişlerdir (Weiler  ve diğ., 1998).  

Bu konuda yapılan çalışmalarda  diğer çalışmalarda da (Astin & Sax, 1998; Astin, Sax, & 

Avalos, 1999; Barber, Higgins, Smith, Ballou, Jeffrey, Dedrick, & Downing, 1997; Batchelder & 

Root, 1994; Dalton & Petrie, 1997; Driscoll, Holland, Gelmon, & Kerrigan, 1996; Eyler & Giles, 

1999; Eyler, Giles & Braxton, 1997; Fenzel & Leary, 1997; Giles & Eyler, 1994; Gray, et al. 1998; 

Johnson & Bozeman, 1998; Keen, & Keen, 1998; Kendrick, 1996; Mabry, 1998; McElhaney, 1998 

(dissertation); Myers-Lipton, 1998; Nnakwe, 1999; Ostrow, 1995; Rice & Brown, 1998; Sledge, 

Shelburne, & Jones, 1993; Rhoads, 1997; VCU, 1997.) hizmet ederek öğrenmenin sosyal sorumluluk 

ve vatandaşlık becerileri üzerinde  olumlu etkiye sahip olduğu; hizmet ederek öğrenme sürecine aktif 

katılan bireylerin daha olumlu kişiler arası ilişkiler düzenine sahip olduğu ve işbirliği içinde çalışma 

becerilerinin geliştiği yönde değiştiği ifade edilmektedir (Akt.Eyler ve diğ., 2001).  

Hizmet ederek öğrenme sürecine ilişkin yerli literatürde araştırmalar oldukça sınırlıdır. 

Yapılan çalışmanın bu boşluğu doldurmaya katkı sağlanacağı umulmaktadır 

Bu çalışmanın temel amacı, THU dersini alan öğretmen adaylarının hizmet ederek öğrenme 

sürecine ilişkin kendilerine, akranlarına, THU koordinatörlerine ilişkin algılarını ortaya koyarak 

süreçte karşılaşılan temel problemleri belirlemek ve çözüm önerileri geliştirmektir.  

2. YÖNTEM 

2.1. Araştırmanın Deseni 

Bu çalışma, nitel araştırma desenlerinden biri olan “olgu bilim” deseni kapsamında 

yürütülmüştür. Olgu bilim çalışmalarında genellikle belli bir olguya ilişkin bireysel algıların veya 

perspektiflerin ortaya çıkarılması ve yorumlanması amaçlanır (Yıldırım & Şimşek, 2005). Olgu bilim 

araştırmalarında veri kaynakları araştırmanın odaklandığı olguyu yaşayan ve bu olguyu dışa 

vurabilecek bireyler ya da gruplardan seçilmektedir Öğretmen adaylarının isimleri yerine görüşme 

sırasına göre görüşme numaraları verilerek kimlikleri saklı tutulmaktadır 
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2.2. Çalışma Grubu 

 Araştırmanın katılımcıları, 2009-2010 öğretim yılında döneminde Atatürk Üniversitesi Kazım 

Karabekir Eğitim Fakültesinde 2009-2010 öğretim yılında Topluma Hizmet Uygulamaları dersini alan 

Beden Eğitimi öğretmenliği, Müzik öğretmenliği, Türkçe öğretmenliği ve Fransızca öğretmenliği 

bölümlerinin ilgili sınıflarından toplam 123 öğretmen adayından oluşmaktadır.  

Bölümler n % 

Beden Eğitimi Öğretmenliği 21 17,0 

Müzik  Öğretmenliği 37 30,0 

Fransızca  Öğretmenliği 29 23,6 

Türkçe  Öğretmenliği 36 29,4 

TOPLAM 123 100 

Tablo 1. Çalışma Grubu 

 Araştırma kapsamına alınan öğretmen adayları Topluma Hizmet Uygulamalarını ildeki tüm 

kütüphaneler ve il spor müdürlüğü birimleri ile işbirliği için yürütmüşlerdir.  

2.3. Verilerin Toplanması 

Olgu bilim deseninde en çok kullanılan veri toplama aracı görüşmedir (Yıldırım ve 

Şimşek,2006). Görüşme literatürde birçok sınıflama ve farklı tiplerde karşımıza çıkmaktadır. Bu 

araştırmada Mayring (2002)’in önerdiği görüşme veri toplama yöntemi olarak seçilmiştir. Problem 

görüşme akış şeması, problem analizi, görüşme formunun yapılandırılması, pilot uygulama ile 

görüşme sorularının denenmesi, görüşmenin uygulanması (Görüşme soruları, sondalar, spontan 

sorular) ve kayıt altına alma aşamalarından oluşmaktadır. Araştırmanın asıl verilerini toplamak 

amacıyla görüşme yapmadan önce problem durumunun daha iyi anlaşılması THU sırasında gözlem 

yapılmıştır. Ayrıca uygulama görüntülü olarak kayıt edilmiş, öğretmen adaylarının davranışları 

gözlenerek notlar alınmıştır. Bu çalışma (3+3) iki hafta sürmüştür. Bu aşama araştırma sorularını 

oluşturma ve görüşme sorularını yapılandırma amacıyla kullanılmış bulgu olarak sunulmamıştır. 

Görüşmelere başlamadan önce görüşme sorularını denemek için iki farklı araştırmacı tarafından 3’er 

ön görüşme yapılmıştır.  Amacına ulaşmadığı, daha genel anlamda ifade edildiği görülen bazı sorular 

düzeltilmiş, bazı sorular tamamen çıkarılmış ve görüşme formuna yeni sorular eklenmiştir. 
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Öğrencilerle yapılan görüşmeler dijital ses kayıt cihazı ile kayıt edilerek hiçbir değişiklik 

yapılmadan yazıldıktan sonra araştırmacılar tarafından tekrar dinlenerek görüşme dökümü kurallarına 

göre düzenlenmiştir. 

3.BULGULAR 

Araştırma bulguları görüşme formunda yer alan sorular dikkate alınarak, soru bazında özet 

tablolar halinde sunulmuş, ilgili sorulara verilen cevaplar arasından en çok tekrarlanan ve en az ifade 

edilen cevaplara frekanslarıyla birlikte tablo altlarında yer verilmiştir. Ayrıca THU deneyimi 

kapsamında uygulamanın amaçlarını ve sürecini destekleyen veya tamamen karşı olan dikkat çekici 

ifadeler de ayrıca belirtilmiştir. 

SORU- 1 

 Dönem başlangıcında THU sürecinde yapacaklarınıza ilişkin bilgilendirildiniz mi? 

Bölümler Evet  Kısmen Hayır Cevapsız 

f % f % f % f % 

Beden Eğt. Öğt. 18 14,63 3 2,43 - - - - 

Müzik Öğt. 28 22,76 - - 9 7,31 - - 

Fransızca Öğrt. 17 13,82 - - 12 9,75 - - 

Türkçe Öğrt. 29 23,57 3 2,43 3 2,43 1 0,8 

TOPLAM 92 74,78 6 4,68 24 19,5 1 0,8 

 

Öğretmen adaylarının “Dönem başlangıcında Topluma Hizmet Uygulamaları sürecinde 

yapacaklarınıza ilişkin bilgilendirildiniz mi?” sorusuna 123 öğrencinin verdiği cevaplardan 

%74,78’inin “Evet”  olduğu, %4,68’inin kısmen bilgilendirildiklerini, %19,5’i hayır cevabını verdiği 

görülmektedir. Bu soruya evet cevabını veren öğrenciler, “THU dersine giren öğretim üyeleri 

tarafından uygulama için gidilecek kurumlar hakkında, kurumlarda hangi faaliyetlerde bulunulacağı, 

ne zaman yapılacağı, uyulması gereken kurallar ve sorumluluklar hakkında, kütüphanede yapılacak 

etkinliklerin neler olacağı” gibi konularda bilgi sahibi olduklarını belirtmişlerdir. Sadece öğretim 

üyesinden bilgi sahibi olmadıklarını, kütüphanede görevli memurlar ve dersi daha önce bir kez daha 

almış arkadaşlarından konu hakkında bilgi sahibi olduklarını belirtenler de olmuştur. Hayır cevabını 

veren %19,5’lik öğrenci grubun bir kısmı dersin yeni müfredata girmesi nedeniyle öğretim üyelerinin 

de bilgisi olmadığını belirtirken, bir kısmı ise sebebini belirtmemiştir. 
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SORU- 2 

THU sürecinde gitmiş olduğunuz kurumlarda ne tür görevler üstlendiniz? 

Kütüphanede gelen kişilere araştırmalarında yardım ettim. //////////////////////////////// 

Temizlik yaptım.  ///////////////////////////// 

Kitap dizdik, raf düzenledik. //////////////// 

Evrak kayıt işleri yaptım ///////////// 

Hiçbir görev üstlenmedik.  /////////// 

Belli bir görev yoktu, dönüşümlü olarak grupça bazı işler yapıyorduk. //// 

Fotokopi çektim. /// 

İlk hafta birkaç görev verildi, diğer haftalarda sadece gittik ve oturduk. // 

Öğretmen adaylarının “Topluma Hizmet Uygulamaları sürecinde gitmiş olduğunuz 

kurumlarda ne tür görevler üstlendiniz?” sorusuna verilen cevaplar içerisinde “Kütüphanede gelen 

kişilere araştırmalarında yardım ettim (32)” ve “Temizlik yaptım (29)” ifadelerinin en çok belirtilen 

ifadeler olarak göze çarpmaktadır.  Öğretmen adaylarının verdikleri cevaplardan THU kapsamında 

yaptıkları etkinliklerin “kütüphaneye gelenlere yardım etme, temizlik yapma, arşiv düzenleme, evrak 

kaydetme” gibi bürokratik faaliyetler olduğu anlaşılmaktadır. Diğer taraftan öğretmen adaylarının bir 

bölümü ise düşüncelerini “hiçbir görev üstlenmedik, belli bir görev yoktu, ilk hafta birkaç görev 

verildi, diğer haftalarda sadece gittik ve oturduk.(2)”şeklinde ifade etmişlerdir. Bu sonuç THU 

kapsamında yapılan etkinliklerin hizmet ederek öğrenme anlayışına uygun olmayan faaliyetler 

dizisinden oluştuğu ve gerçek amacına hizmet etmediği ve neredeyse “okul deneyimi” gibi algılandığı 

şeklinde değerlendirilmektedir.  

SORU- 3 

Ders kapsamındaki proje ve etkinlikler için ne kadar zaman ayırdınız? 

Ders saati kadar (3 saat). ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

3 S-saatten çok (en fazla 5 saat)./////////// 

En fazla haftada bir saat. ////////// 
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Zaman ayıramadım. /////// 

Ne için zaman ayırmamız gerektiğini bilmiyorduk. ///// 

Herhangi bir proje ve etkinlik yapmadık, sadece zaman kaybıydı. /////////// 

Öğretmen adaylarının “Ders kapsamındaki proje ve etkinlikler için ne kadar zaman 

ayırdınız?” sorusuna verdikleri cevaplar içerisinde “ders saati kadar (77)” ifadesinin en çok belirtilen 

ifade olduğu, verilen cevaplar içerisinde “Ne için zaman ayırmamız gerektiğini bilmiyorduk. (5), ve 

“3 ay gittim tek bir rapor istendi, 20 dakikada yazdım. (1)” ifadelerinin en az ifadeler olduğu 

görülmektedir. Öğretmen adaylarının verdikleri cevaplar doğrultusunda sadece ders saatlerinde bu 

dersle ilgili oldukları görülmektedir. Diğer verilen cevaplara bakıldığında “Herhangi bir proje ve 

etkinlik yapmadık, sadece zaman kaybıydı (11)” ve “3 ay gittim tek bir rapor istendi, 20 dk. da 

yazdım” ifadeleri THU uygulamalarının amacının ve kapsamının öğretmen adayları tarafından doğru 

olarak algılanmadığını göstermektedir. yeterince öğrencilere açıklanmadığını göstermektedir. 

Araştırma kapsamında görüşlerini ifade eden öğretmen adaylarının yarısından çoğu hizmet ederek 

öğrenme sürecine yalnızca zorunlu ders saati olan haftada 3 saat ayıldıklarını ifade etmektedirler. Bu 

sonuç öğretmen adaylarının THU sürecinde gönüllülük ve aktif katılıcılık gibi iki temel  beklentiye 

çokta uygun davranmadıklarını göstermektedir. Bir başka açıdan da yapılan etkinliklerin THU’nı 

gerçek amacına ulaştıracak nitelikte olmadığı da söylenebilir.   

SORU- 4 

THU sürecinde karşılaştığınız temel sorunlar nelerdir?  

 

Danışman (koordinatör) bizlere yeterince rehberlik etmedi. ///////////////////// 

Paydaş kurumlar çok ilgisiz idi. Bize yeterince yardımcı olmadılar. ///////////////// 

İşbirliği içinde çalışamadık. //////////// 

Ulaşım konusunda çok sorun yaşadım. /////////// 

Genel olarak uygulamalarda ciddiyetsizlik, ilgisizlik vardı. ////////// 

Kişisel problemlerim yüzünden yeterince zaman ayıramadım. ////////// 

Genelde yapılması gereken işleri bizim geleceğimiz günlere bırakıyorlardı. //////// 

THU ilgi çekici değildi.Önemsiz bir ders olarak görüyorduk. /////// 
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Görevlilerin davranışları sıkıcı ve zorlayıcıydı. /////// 

Bu dersin amacını ve kapsamı konusunda hiç bilgilendirilmedik. ////// 

Kaynaklar yetersizdi. ////// 

Öğretim elemanı gidilecek kurumların seçiminde daha dikkatli davranabilirdi. ///// 

Boş boş oturuyordum. ///// 

Kurumda sigara içiliyordu. // 

Görev yaptığımız saatlerde öğrenci yoktu. Çalışma saatleri değiştirilmeliydi. / 

 

Öğretmen adayları tarafından Soru 4’e verilen cevaplar arasında “Danışman (koordinatör) 

bizlere yeterince rehberlik etmedi (21) , Paydaş kurumlar çok ilgisiz idi. Bize yeterince yardımcı 

olmadılar (17), ve İşbirliği içinde çalışamadık (12)” ifadeleri dikkat çekmektedir. Yukarıdaki ifadeler 

THU sürecinde kurumlar arası işbirliğini yeterince sağlanamadığını ve THU’da  koordinatörlerin 

kendilerinden beklenen performanstan uzak olduğunu düşündürmektedir.  

Diğer taraftan, öğretmen adaylarının “Genel olarak uygulamalarda ciddiyetsizlik, ilgisizlik 

vardı (10), Boş boş oturuyordum (5), THU ilgi çekici değildi. Önemsiz bir ders olarak görüyorduk 

(7) şeklinde ifade ettikleri düşünceleri THU sürecinde yapılanların hizmet ederek öğrenme 

anlayışından ne kadar uzak uygulamalar olduğunu göstermesi açısından dikkate değerdir. 

Ayrıca öğrencilerin bu soruya verdikleri cevaplar arasında; yer alan “Bizi öğrenci yerine işçi 

olarak görüyorlardı. Bize kurumdaki personelin, rehberlik yapmak yerine amirlik yapmaları hoş 

değildi. Devamsızlığa dikkat edilmiyordu. Öğretim elemanı rapor tutturmadı. Sınavlara 

hazırlandığım için pek ilgilenemedim Kişiler arası işbirliği yeterli düzeyde değildi.  Öğretim elemanı 

derse hazırlıklı değildi. Alanı farklıydı.”şeklindeki ifadeler THU sürecinden ne anlaşıldığını ve nasıl 

sürdürüldüğünü özetlemektedir. 

SORU- 5 

Sizce bu dersin değerlendirilmesi nasıl yapılmalıdır? 

Değerlendirme uygulama yapılan kurumlardaki performansımıza bakılarak kurumlar 

tarafından yapılmalıdır.  ////////////////////////////////////////////////////////////// 

Öğretim elemanı bizleri denetleyerek değerlendirme yapmalıdır.///////// 
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THU  klasik bir ders olmadığı için klasik değerlendirme yolları da kullanılmamalıdır. /////// 

Herkese aynı not verilmemelidir. /////// 

Öğrencilerden neler öğrendiklerine dair rapor istenerek yapılmalıdır. //// 

Proje ödevi verilerek yapılmalıdır. /// 

Bu dersi kendi kendimizi değerlendirerek sonuçlandırmalıyız. // 

Ders anket ve mülakatlar düzenlenerek değerlendirilmelidir. // 

Teorik ve uygulama şeklinde iki ayrı puan verilmelidir. / 

Değerlendirmede belli kriterler olmalı ve bu kriterlere göre değerlendirilmeliyiz. / 

Sizce bu dersin değerlendirilmesi nasıl yapılmalıdır? sorusuna öğretmen adayları tarafından 

verilen cevaplar içerisinde “Değerlendirme uygulama yapılan kurumlardaki davranışlarımız, 

iletişimimiz, devam-devamsızlık ve verilen görevleri yapıp yapmamamıza bakılarak orada denetleme 

yapan kişiler tarafından yapılmalıdır -performansa bakılarak- (62) ve Öğretim elemanı bizleri 

denetleyerek değerlendirme yapmalıdır (9)” şeklindeki ifadeler özellikle dikkate değerdir.  

Bu bulgulara göre öğretmen adayları çalıştıkları kurumdaki performanslarının kurum 

görevlileri ya da öğretim elemanı tarafından bizzat gözlenerek değerlendirilmeleri gerektiği sonucuna 

ulaşılabilir. Öğretmen adaylarının geleneksel değerlendirme yaklaşımlarından yakınmalarının 

nedeninin uygulama yapmalarına rağmen performansa dayalı değerlendirme yapılmadığı şeklindeki 

ifadelerden anlaşılmaktadır. THU sürecinin gerektiği gibi değerlendirilmemesi, çıktıların kontrol 

edilerek yapılandırılmış bir zaman diliminde öğretmen adaylarıyla tartışılmaması hizmet ederek 

öğrenme açısından büyük bir eksiklik olarak kabul edilmektedir. 

SORU- 6 

THU etkinliklerinden ne tür bireysel kazanımlar elde ettiğinizi düşünüyorsunuz? 

Başkalarına yardım etmenin değerini daha iyi anladım ///////////////////////////////////////////////////// 

İnsanlarla daha kolay iletişim kurabiliyorum. //////////////////////////////// 

Kurumların işleyişini ve nasıl yönetildiğini öğrendim. ////////////////////////////// 

Faydalı olduğunu düşünmüyorum. /////////////////////////// 
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Sorumluluk bilincimin geliştiğini düşünüyorum  //////////// 

Başkalarıyla birlikte çalışabilme becerimin geliştiğini düşünüyorum /////////////// 

Mesleki deneyimimin arttığını düşünüyorum. /////////// 

Okuma becerimi geliştirdi ve farklı kitapları tanımamı sağladı. //////// 

Araştırma yapma becerilerimin geliştiğini düşünüyorum.  //////// 

Sabırlı olmayı öğrendim. // 

Kütüphanede nasıl davranılması gerektiğini öğrendim. / 

Büro makinelerini kullanmayı öğrendim. / 

Teorik bilgilerimi uygulama fırsatı buldum. / 

Gözlem yapmayı öğrendim. / 

 

Öğretmen adayları “THU etkinliklerinden ne tür bireysel kazanımlar elde ettiğinizi 

düşünüyorsunuz?” sorusuna sırasıyla en fazla “Başkalarına yardım etmenin değerini daha iyi 

anladım (53), İnsanlarla daha kolay iletişim kurabiliyorum (32), ve Kurumların işleyişini ve nasıl 

yönetildiğini öğrendim (Raf düzenleme, arşiv, kitap kaydı, lisans çıkartma) (30), Başkalarıyla birlikte 

çalışabilme becerimin geliştiğini düşünüyorum (15)” cevaplarını verirken, en az ise sırasıyla 

“Gözlem yapmayı öğrendim.(1)”, “Teorik bilgilerimi uygulama fırsatı buldum.(1)”, “Büro 

makinelerini kullanmayı öğrendim.(1)” ve “Kütüphanede nasıl davranılması gerektiğini 

öğrendim.(1)” cevaplarını vermişlerdir. Bu bulgulara göre öğretmen adaylarının THU etkinliklerinden 

özellikle ekip çalışması ve iletişim gibi sosyal kazanımları edindiklerini düşündükleri sonucuna 

ulaşılabilir. Öğretmen adaylarının THU sürecinde belirli olumsuzluklar yaşamış olmalarına rağmen 

kendilerinde yardımlaşma, işbirliği içinde çalışma ve kurumsal işleyişi öğrenme gibi kazanımlar elde 

ettiklerini görüşündedirler. Diğer taraftan az sayıda olsa da bazı öğretmen adayları THU deneyiminin 

mesleki gelişimini olumlu katkılar sağladığını ifade etmişlerdir. Bu kazanımlar sürecin çok küçük bir 

parçasının gerçekleştiğini göstermiş olmasına rağmen yeni olan THU sürecinde dikkate değer bir 

gelişme olarak gelişme ve başlangıç olarak kabul edilebilir.  
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SORU- 7 

 THU etkinliklerinin dersi alan arkadaşlarınıza ne tür faydalar sağladığını düşünüyorsunuz? 

Önemli bir faydasının olduğunu düşünmüyorum. /////////////////////////////// 

Sorumluluk ve araştırma bilinci kazandırdı. ////////// 

Grupla çalışması becerilerinin geliştiğini düşünüyorum. ///////// 

Daha sosyal olmama yardım ettiğini düşünüyorum. //////// 

Meslekte faydalarına olacağını düşünüyorum. ////// 

Bir kurumun işleyişini öğrendiler. ///// 

Deneyim kazandılar. //// 

Yardımlaşma ve paylaşım duygusu pekişti. //// 

Kütüphaneye gitme alışkanlığı kazandırdı. /// 

Disiplinli olmayı öğrendiler. // 

Farklı yönlerini tanımalarına imkân sunulmuştur. // 

Kitap okuma alışkanlıklarını geliştirdiklerini düşünüyorum. / 

 

Öğretmen adaylarının“THU etkinliklerinin dersi alan arkadaşlarınıza ne tür faydalar 

sağladığını düşünüyorsunuz?” sorusuna sırasıyla en fazla “Önemli bir faydasının olduğunu 

düşünmüyorum (31), Sorumluluk ve araştırma bilinci kazandırdı (10), ve Grupça çalışma fırsatı 

sundu ve grup çalışması becerilerinin geliştiğini düşünüyorum (9), cevaplarını verirken, en az ise 

sırasıyla “Kitap okuma alışkanlıklarını geliştirdiklerini düşünüyorum (1), Farklı yönlerini 

tanımalarına imkân sunulmuştur (2) ve Disiplinli olmayı öğrendiler (2)” cevaplarını vermişlerdir. 

Buna göre öğretmen adaylarının dikkate değer bir bölümü arkadaşlarının THU etkinliklerinden önemli 

bir kazanım elde etmediklerini düşünmektedir. Bu düşünce özellikle bir çok farklı kazanımı 

hedefleyen böylesi bir öğrenme yaklaşımı için oldukça düşündürücüdür. Bunun yanında olumsuz 

düşünenlere göre daha az sayıda öğretmen adayı THU deneyimine katılan akranlarının sosyal 

sorumluluk bilincinin geliştiğini ve grupla  çalışma alışkanlığı edindiklerini ve kurumların resmi 

işleyişine ilişkin deneyim elde ettikleri görüşündedirler. daha sosyal bir birey olma gibi sosyal 

becerileri kazandıklarını düşünmektedirler.  
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SORU- 8 

THU sürecinin daha etkin sürdürülebilmesi için önerileriniz nelerdir? 

Danışmanlar bizleri ilk haftalar dışında da denetlemeliler, ilgilenmeliler ve yönlendirmede 

bulunmalılar. //////////////////////// 

Uygulama yapılacak kurumlar görevleri hakkında bilgilendirilmelidir ve öğrencilere rehber 

olmalıdırlar. ////////////////// 

Alanımızla ilgili kurumlara, kişilere hizmet etmeliydik. ///////////// 

Uygulamaya katılanların iş birliği içinde çalışmalarına imkan sağlanmalıdır. ////////// 

Bir plan olmalı ve plan dahilinde işler yürütülmelidir. ///////// 

Yeteneklerimizi sergileyebileceğimiz uygun çalışmaların seçilmesi daha verimli olacaktır. ////// 

Uygulama saatlerinde düzenleme yapılmalıdır ve ulaşımı kolay kurumlar seçilmelidir. ////// 

Değerlendirmenin nasıl yapılacağı baştan söylenmelidir. //// 

Kaynak (ekonomik, akademik…) eksikliği giderilmelidir. //// 

Oluşturulan gruplar bizlerin görüşü alınarak oluşturulmalıdır. /// 

Aylık bilgilendirici çalışmalar yapılmalı ve rapor istenmelidir. // 

Öğrencilere bu ders karşılığında ücret ödenmelidir. // 

Diğer bölümlerde ve fakültelerde de bu ders verilmelidir. // 

Öğrenciye daha fazla sorumluluk yüklenmelidir. / 

Kurumlar, geniş kapsamlı projeler yapmaları için yönlendirilmelidir. / 

Tek dönemle sınırlı kalmamalıdır. / 

 

Öğretmen adayları “THU sürecinin daha etkin sürdürülebilmesi için önerileriniz nelerdir?” 

sorusuna sırasıyla “Danışmanlar bizleri ilk haftalar dışında da denetlemeliler, ilgilenmeliler ve 

yönlendirmede bulunmalılar (24), Uygulama yapılacak kurumlar görevleri hakkında 

bilgilendirilmelidir ve öğrencilere rehber olmalıdırlar (18) ve Alanımızla ilgili kurumlara, kişilere 

hizmet etmeliydik (13)” cevaplarını verirken, en az ise sırasıyla “Aylık bilgilendirici çalışmalar 

yapılmalı ve rapor istenmelidir.(2)”, “Tek dönemle sınırlı kalmamalıdır (1)”, “Kurumlar, geniş 
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kapsamlı projeler yapmaları için yönlendirilmelidir (1)”, Öğrenciye daha fazla sorumluluk 

verilmelidir (1)” cevaplarını vermişlerdir. Soru 8’e verilen cevaplara bakıldığında öğretmen 

adaylarının THU sürecinde problemlerin çözümüne yönelik önerilerini sırasıyla ders koordinatörüne, 

partner kuruluşlara ve fakülte yönetimine yöneltmekte olduklar görülmektedir. Öğretmen adayları 

THU sürecinin daha etkin sürdürülebilmesi için özellikle koordinatörlerin gerekli ilgi ve özeni 

göstermelerini, süreçte kendilerine daha çok sorumluluk ve inisiyatif vermesini, uygun bir 

değerlendirme prosedürü izlemesini beklemektedir. Diğer taraftan paydaş kurumların daha ilgili ve 

destekleyici olması gerektiğini düşünmektedirler. Öğretmen adayları sürece ilişkin olarak ders için 

ayrılan zamanın esnetilmesini, projelerini gerçekleştirirken ekonomik olarak desteklenmelerini 

istemektedirler. Bu öneriler THU’nın kalitesini artıracak nitelikte olmasına rağmen araştırma 

sonuçlarından hareketle THU dersinin amacına hizmet edebilmesi için çok daha kapsamlı ve kalıcı 

düzenlemelere ihtiyaç olduğu da açıktır.  Çünkü tüm bu önerilerin yanında Ayrıca öğretmen 

adaylarının bu soruya verdikleri cevaplar arasında “Gittiğimiz kurumlarda boş boş oturmaktansa 

gerçekten çalışabileceğim yerleri tercih etmek isterdim şeklinde mevcut uygulamayı olumsuzda olsa 

gözler önüne seren ifadelere de rastlanmıştır.  

4. SONUÇ ve TARTIŞMA 

Bu çalışma THU dersini alan öğretmen adaylarının hizmet ederek öğrenme sürecine ilişkin 

kendilerine ve akranlarına yönelik algılarını ortaya koyarak süreçte karşılaşılan temel problemleri 

belirlemek ve çözüm önerileri geliştirmek amacıyla yapılmıştır. Araştırmadan elde edilen verilere 

dayalı olarak ulaşılan temel sonuçlar aşağıda tartışılmıştır. 

Öğretmen adaylarının çoğu tarafından THU sürecinde üstlenilen sorumluluklar birer görev 

olarak algılanmaktadır. Diğer taraftan öğretmen adaylarının hizmet sürecinde yapacakları etkinliklerin 

başkaları tarafından (koordinatörler, kurumlar) dikte ettirilmiş olması etkinliklerin hizmet ederek 

öğrenme anlayışına hizmet etmediğinin bir göstergesi olarak kabul edilebilir. Hizmet ederek öğrenme 

sürecinde öğretim programı ile bütünleşik ve projeye dayalı olarak geliştirilmesi gereken etkinliklerin 

öğretmen adayların için psikolojik öz-doyuma, akademik ve sosyal gelişmeye katkı sağlayıcı ve de 

kariyer beklentilerini destekleyici nitelikte olması ve yürütülmesi gerekmektedir. 

 Bu dört beklentiyi karşılayamayan sosyal içerikli uygulamalar ancak gönüllü yardım faaliyeti 

olarak değiştirilebilir. Oysa THU sosyal sorumluluk ve vatandaşlık bilincini geliştirerek akademik 

öğrenmeyi destekleyen öğrenme-öğretme süreçlerinden meydana gelmelidir. Bu yönüyle ele 

alındığında özelde araştırmaya konu edilen bölümlerde ve genel olarak da diğer eğitim fakültelerinde 

gözlemlenen THU uygulamalarının8 “hizmet ederek öğrenme” amacına hizmet etmediğine dair güçlü 

                                                      
8 THU uygulamalarının sürdürüldüğü bazı eğitim fakültelerinin kurumsal web sayfalarından paylaştıkları THU etkinliklerinin 
incelenmesinden bu dersin hizmet ederek öğrenme anlayışından uzak gönüllü yardım severlik faaliyetleri olarak 
sürdürüldüğü gözlemlenmiştir. Yapılan etkinliklerin daha çok ağaç dikmek, kitap toplamak, Sosyal Hizmet kurumlarını 
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belirtileri bulunduğu görülmektedir. Oysa THU program temeli ve projeye dayalı olarak 

sürdürüldüğünde toplumsal gelişime önemli katkılar sağlayabilecek,  okul reformlarını hızlandıracak 

ve de akademik gelişimi de olumlu yönde etkileyebilecek bir potansiyele sahiptir. Bu nedenlerden 

dolayı THU sürecinin dikkatli ve paydaşlarla iş birliği içinde planlanması uygulanması ve 

değerlendirilmesi kritik öneme sahiptir. 

Araştırma sonuçlarına göre öğretmen adaylarının zorunlu ders saati dışında topluma hizmet 

için yeterince gönüllü olmadıkları anlaşılmaktadır. Oysa hizmet ederek öğrenme gönüllüğü ve aktif 

katılımı esas almaktadır. Bu bulgu süreç sonunda öğrenmenin ve tecrübe kazanmanın aktif katılım ile 

doğru orantılı olduğu gerçeğinin göz ardı edilmekte olduğunu düşündürmektedir. Ki bu da THU 

uygulamalarına hiçte uygun bir başlangıç yapılmadığı anlamına gelmektedir. Diğer taraftan öğretmen 

adaylarının azımsanmayacak bir bölümünün THU uygulamalarını “zaman kaybı” olarak görmesi 

oldukça düşündürücüdür. Çünkü bu süreç öğretmen adaylarında var olduğu kabul edilen potansiyeli 

harekete geçirerek toplumla etkileşim içinde deneyim elde etmesini amaçlayan ve akademik anlamda 

da kazanım beklentileri olan bir öğrenme yaklaşımına dayanmaktadır. Bu durum THU deneyimine 

katılan öğretmen adaylarının hizmet ederek öğrenme süreci için ön görülen hazır bulunuşluk (bilgi-

tutum-beceri) düzeyine yeterince sahip olmadıklarının belirtisi olarak kabul edilebilir. Bu nedenle 

öğretmen adaylarına hizmet ederek öğrenme yaklaşımının kuramsal temelleri, temel prensipleri ve 

uygulama sürecine ilişkin tamamlayıcı eğitim faaliyetleri düzenlenerek bu konuda uygun iyi örnekler 

ele alınarak incelenmelidir. 

 THU sürecinin en önemli boyutlarından birisi olan yansıtma ve değerlendirmenin mutlaka 

yapılması ve bunun için yapılandırılmış bir zaman dilimi ayrılmalıdır. Haftalık olarak öğretmen 

adaylarının etkinlikleri hem kendileri tarafından hem de işbirliği içinde çalıştıkları akranları tarafından 

mutlaka eleştirel bakış açısıyla irdelenmelidir. Diğer taraftan değerlendirme sürecine toplusal hizmet 

sunulan kitlelerin ve de sürece koordinatörlük eden öğretim elemanların da eklenmesiyle uygulamalar 

dikkatlice analiz edilmeli gerektiğinde de planlanan süreç revize edilmelidir. THU deneyimine 

katılanlara geri bildirim sunularak hizmet ederek öğrenmeyi sağlamada vazgeçilemez bir aşamayı 

işaret etmektedir. 

 “THU sürecinde karşılaştığınız temel sorunlar nelerdir?” sorusuna verilen cevaplar 

incelendiğinde THU deneyimine katılan öğretmen adayları sırasıyla problem kaynağı olarak ders 

koordinatörünü, hizmet sunulan partner kuruluşları, ekip arkadaşlarını ve kendilerini görmektedirler. 

                                                                                                                                                                      
ziyaret etmek ve okullarda uygulama gibi faaliyetlerden oluştuğu görülmektedir. (http://egitim.kafkas.edu.tr/thu.php, 
http://web.firat.edu.tr/efthu/, http://toplumahizmet.mersin.edu.tr/, http://egitim.erciyes.edu.tr/index_tr.php,  
http://egitim.kilis.edu.tr/sosyal_kuluplar.html). 

 

http://egitim.kafkas.edu.tr/thu.php
http://web.firat.edu.tr/efthu/
http://toplumahizmet.mersin.edu.tr/
http://egitim.erciyes.edu.tr/index_tr.php
http://egitim.kilis.edu.tr/sosyal_kuluplar.html
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 Bulguların THU sürecinde koordine edecek rehberlik sağlayacak ve geri bildirimde bulunacak 

öğretim elemanlarının süreçte kendilerinden beklenen görev ve sorumlulukları yeterince yerine 

getiremediklerini göstermektedirler. Bunun uygulamalı eğitim birimleri konusunda yeterince bilgi ve 

deneyime sahip olmayan öğretim elemanlarının THU sürecinde koordinatör olarak görev almalarından 

kaynaklandığı değerlendirilmektedir. 

 Koordinatör hizmet ederek öğrenme sürecinde kritik önem arz etmektedir. Koordinatörlerin 

uygulama sürecinin planlanması, grupların oluşturulması, geliştirilen projelerin 

gerçekleştirilebilirliğinin değerlendirilmesi sürecine aktif olarak katılmaları gerekir. Ayrıca bürokratik 

engellerin aşılmasına katkı sağlaması ve sürecin her aşamasında geri bildirimde bulunarak THU’nun 

amacına ulaşmasına önayak olması da koordinatörün sorumlulukları arasındadır. Dolayısıyla bu sürece 

ilişkin kendisinin bilgi ve becerileri önem taşımaktadır. THU koordinatörlerinin hizmet ederek 

öğrenme, uygulamalı eğitim, proje geliştirme, süreci değerlendirme gibi THU sürecinin temel 

unsurları ile ilgili eğitim süreçlerinden geçirilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir. Çünkü THU 

koordinatörü öğretmen adaylarına nerede ne yapılacağını (görev veren) söyleyen değil, öğretmen 

adayları tarafından geliştirilen projelerin amacına uygunluğunu sağlayan ve gerçekleştirilmesine 

rehberlik eden kişi olmak durumundadırlar. 

 Öğretmen adaylarına yöneltilen “Sizce bu dersin değerlendirilmesi nasıl yapılmalıdır?” 

sorusuna verdikleri cevabın incelenmesinden THU sürecinin değerlendirilmesinde bir karmaşanın 

yaşandığını bunun bir teorik ders gibi mi, uygulamalı bir çalışma olarak mı raporlara ya da gözlemlere 

dayalı olarak mı değerlendirileceğinin bir soru işareti olduğu anlaşılmaktadır. Bu belirsizlik THU 

sürecinin paydaşlar tarafından da yeterince algılanamadığını düşündürmektedir. Diğer taraftan bazı 

öğretmen adaylarının THU dersi sürecinde değerlendirmenin neredeyse hiç yapılmadığı yönündeki 

düşünceleri dersin gerçek amacına ulaşabilirliğinin denetlenmediği ve yeterli geri bildirimde 

bulunulmadığı şeklinde yorumlanabilir. 

 Öğretmen adaylığının THU sürecinin tüm aşamalarında planlama ve koordinasyon 

eksikliklerinin bulunmasına rağmen çeşitli bireysel kazanımları elde ettiklerini düşünmektedir. 

Özellikle duyuşsal niteliklerindeki farklılaşmalara dikkat çekilmektedir. Ancak duyuşsal özelliklerin 

gelişimi hizmet ederek öğrenme sürecinin yalnızca bir boyutunu oluşturmaktadır. THU sürecinin 

akademik gelişime ve mesleki deneyime olan katkısını neredeyse hiç vurgu yapılmamıştır. Duyuşsal 

özelliklerdeki gelişmelerin en önemli kazanım olarak görülmesi THU sürecinin öğrenme boyutunun 

göz ardı edilerek dersin rastgele yardım faaliyetine indirgenmesine sebep olacaktır. 

 Bu durum THU’nun programa dayalı ve sosyal deneyim temelli bir öğrenme yaklaşımı olarak 

değil daha çok gönüllü bir toplum hizmeti ve yardımseverlik  anlayışı çerçevesinde yürütüldüğünün 

işareti olarak kabul edilebilir. Oysa THU deneyimi öğretmen adaylarına sosyal farklılık kazandırarak  

katılımcılığı pekiştirmek, duyuşsal özellikleri geliştirmek, akademik  yetişmeyi desteklemek ve mesleki 
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deneyime katkı sağlamak gibi  dört temel beklentiyi gerçekleştirmeyi hedef almıştır. Ders sürecinin bu 

hedefleri dikkate alarak organize edilmesi gerekmektedir. 

 Öğretmen adaylarının neredeyse dörtte biri THU deneyimine katılan arkadaşlarının öğrenme 

sürecini önemli bir kazanım elde etmeden tamamladığı görüşündedir. Bu algı özellikle dikkate 

değerdir. Pek çok kazanımı hedefleyen böylesi bir öğrenme deneyiminin önemli bir öğrenme çıktısı 

olmadan sonuçlanması bu dersin gerek planlama, gerek uygulama,  gerekse de değerlendirme 

boyutlarıyla yeniden ele alınmasını zorunlu kılmaktadır. 

 THU deneyimi gönüllü yardımseverlik uygulaması olarak değil okul toplum bağlantısını 

sağlayacak bir yaşam projesi olarak ele alınmalı ve program temelli olarak öğretim sürecinde işe 

koşulmaktadır. 

KAYNAKÇA 

Berkas, T. (1997). Strategic Review of the W.K. Kellogg Foundation’s Service – Learning Projects, 

1990-1996. Battle Creek, Ml:W.K. Kellogg Foundation. 

Coşgun, H. (2009).  Topluma Hizmet Uygulamaları. Anı Yayıncılık, Ankara. 

Çuhadar, A. (2008).  Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Aracılığı İle Yurttaş-Öğretmen  Yaratmak, 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi.VII.Ulusal Sinif Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu 2-4 

Mayıs 2008.  

Erjem, Y. (2004). Katılımcı, Etkin ve Sorumlu Yurttaş Yetiştirmede Hizmet Ederek Öğrenme 

Yöntemi. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Uluslararası Demokrasi Eğitimi Sempozyumu, 20-

21 Mayıs 2004, Çanakkale. 

Eyler, J.,S. at all, (2001). At A Glance: What We Know about The Effects of Service-Learning on 

College Students, Faculty, Institutions and Communities, 1993- 2000: Third Edition. Funded 

by the Corporation for National Service Learn and Serve America National Service Learning 

Clearinghouse. 

Küçükoğlu, A.,& Kaya, H.,İ. (2008). “Öğretim Hizmetinin Niteliğini Artırmada Öğretmen 

Nitelikleri” Öğretim İlke ve Yöntemleri, (Edt:S. Saracaloğlu), Lisans Yayıncılık, İstanbul. 

Leming, J. (1998). Adding Value to Service-Learing Projects. Insights on Global Ethics., Autumn.7. 

Mayring, P. (2002). Einführung in Die Qualitative Sozialforschung (5. Auflage). Weinheim: Beltz 

Verlag. 



II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi  1088  
 

II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongre Kitabı 

Melchior, A. (1999). Summary Report: National Evaluation of Learn and Serve America. Waltham, 

MA: Center for Human Resources, Brandeis University. 

Morgan, W. & Streb, M. (1999). How Qualty Service –Learning Develops Civic Values. 

Bloomington, IN: Indiana University. 

O’Bannon, F. (1999). Service – Learning Benefits Our Schools. State Education Leader, 17, 3. 

ÖARL, (2009). Özel Amerikan Robert Lisesi'nde Topluma Hizmet Projeleri. http//.robcol.k12.tr 

Speck, B.W., & Hoppe, L.S (2004). Service-learning: History, Theory, and Issues. Praeger 

Publishers 

Pritchard, F., F. & Whitehead, G. I.(2004) Serve and Learn Implementing and Evaluating Service-

Learning in Middle and High Schools, Lawrence Erlbaum Assocıates, Publıshers. London. 

Scales, P. & Blyth, D. (1997). Effects of Service –Learning on Youth : What We Know and What We  

Need to Know. Generator, Winter,6-9. 

Shaffer, B. (1993). Service-Learning: An Academic Methodology. Stanford, CA: Stanford University 

Department of Education.  

Stephens, L. (1995). The Complete Guide to Learning Through Community Service, Grades K-9. 

Boston, MA: Ally and Bacon. 

The Role of Service – Learning in Educational Reform. Raleigh, NC: National Society for Experiental 

Education and Needham, MA: Simon and Shuster, Inc. 

Titlebaum, P., Williamson, G.,Daprano, C., Baer, J., Brahler, J. (2004). Annotated history of 

service-learning. Dayton, Ohio: :University of Dayton. 

Weiler, D., at all. (1998) An Evaluation of K-12 Service-Learning in California: Phase II 

Final Report. Emeryville, CA: RPP International with the Search Institute.  

Wilczenski, F.L., & Coomey, S.M. (2007). A Practical Guide To Service Learning: Strategies for 

Positive Development in Schools. Springer Co. 

Witmer, J.,T. Anderson, C.,S.(1994),How to Establish a High School Service Learning Program, 

Association for Supervision and Curriculum Development 1250 N. Pitt St., Alexandria, VA 

22314 



II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi  1089  
 

II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongre Kitabı 

Yaşar, Ş., Gültekin, M., & Kaya, S. (2008). Okulöncesi Eğitiminde Topluma Hizmet 

Uygulamaları.http://www.oolp.anadolu.edu.tr/Guide/yeni_kilavuz/okul_top_hiz_uyg.pdf  

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin 

Yayıncılık 

http://www.sallt.org/overview/index.html. (Service and Learning Leadership Team- Service Learning 

Overview) 15.01.2010. 

http://egitim.kafkas.edu.tr/thu.php (12.04.2010) 

http://web.firat.edu.tr/efthu/ (12.04.2010) 

http://toplumahizmet.mersin.edu.tr/ (4.02.2010) 

http://egitim.erciyes.edu.tr/index_tr.php (22.02.2010) 

http://egitim.kilis.edu.tr/sosyal_kuluplar.html (11.01.2010) 

 

http://www.oolp.anadolu.edu.tr/Guide/yeni_kilavuz/okul_top_hiz_uyg.pdf
http://www.sallt.org/overview/index.html
http://egitim.kafkas.edu.tr/thu.php
http://web.firat.edu.tr/efthu/
http://toplumahizmet.mersin.edu.tr/
http://egitim.erciyes.edu.tr/index_tr.php
http://egitim.kilis.edu.tr/sosyal_kuluplar.html


II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi  1090  
 

II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongre Kitabı 

ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ: İLKÖĞRETİM MATEMATİK 

ÖĞRETMEN ADAYLARI BAKIŞ AÇISINDAN 

 

Davut KÖĞCEa, Cemalettin YILDIZb, Mehmet AYDINc 

a, bKaradeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, TRABZON 

cKaradeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi, OFMAE Bölümü, TRABZON 

d_kogce@yahoo.com, cemalyildiz61@hotmail.com, mehaydin2008@gmail.com 

 

ÖZET 

Bu çalışma, ilköğretim matematik öğretmenliği programında öğrenim gören birinci sınıf 

öğretmen adaylarının profillerini, öğretmenlik mesleğini seçme nedenlerini, öğretmenlik mesleğiyle 

ilgili görüşlerini ve endişelerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Çalışma betimsel yöntem 

kapsamında özel durum çalışması metodu kullanılarak yürütülmüştür. Üç açık uçlu sorudan oluşan bir 

anket (İlk iki soru öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğiyle ilgili görüşleriyle, üçüncü soru ise 

meslekle ilgili endişeleriyle ilgilidir.) 2009-2010 eğitim öğretim yılında Fatih Eğitim Fakültesi 

İlköğretim Bölümü Matematik Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda öğrenim gören toplam 152 birinci 

sınıf öğretmen adayına uygulanmıştır. Verilerin analizi, öğretmen adaylarının cevapları benzerlik ve 

farklılıklarına göre tematik olarak sınıflandırılarak yapılmıştır. Çalışmanın sonunda, dikkate değer 

oranda öğretmen adaylarının Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) puanının bu bölümü kazanmaya yetmesi ve 

ailelerinin zorlaması nedeniyle öğretmenlik mesleğini tercih ettikleri belirlenmiştir. Ayrıca, öğretmen 

adaylarının öğretmenlik mesleğini saygın bir meslek olarak gördükleri sonucuna varılmıştır. 

Çalışmanın sonuçlarına dayalı olarak bazı önerilerde bulunulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Matematik Öğretmen Adayları, Öğretmenlik Mesleği, Profil ve Endişeler  

 

ABSTRACT 

The aim of this study was to determine freshman mathematics student teachers’ views, reasons 

for choosing teacher profession and anxieties of teaching profession. Within descriptive manner, case 

study research methodology was used. A questionnarie with three open-ended questions (The first two 

questions are related to their views of profession of teaching, third question is relevant with their their 

anxieties.) was administered to total 152 freshman mathematics student teachers enrolled to 

mailto:d_kogce@yahoo.com
mailto:cemalyildiz61@hotmail.com
mailto:mehaydin2008@gmail.com
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Department of Elementary Mathematics Education, in Fatih Faculty of Education, in autumn semester 

of 2009-2010. In analyzing data, prior to scoring all student teachers’ responses to the questions were 

thematically classified in regard to their similarities and differences. One of  interesting results was 

that a significant proportion of them prefered their teacher education program because their scores of 

University Entrance Examination (UEE) only this program and their families fostered them to select 

teaching job. Further, it can be deduced that a significant ratio of the freshman student teachers saw 

profession of teaching as a respectable. In light of the results, some suggestions were made.   

Key Words: Mathematics Student Teachers, Teaching Profession, Profile and Anxieties 

 

1. GİRİŞ 

Bilim ve teknolojinin hızla geliştiği günümüzde, her ülke kendi felsefi inanç ve amaçlarına 

göre insanlarını eğitme eğilimindedir. Ülkeler bunu kendi değerlerine göre şekillendirdikleri toplumsal 

bir sistem olan eğitim politikaları ile gerçekleştirmektedirler (Çelikten, Şanal ve Yeni, 2005).  Bu 

sistemin üç temel öğesinin öğretmen, öğrenci ve öğretim programları olduğu kabul edilmektedir 

(Ceylan ve Demirkaya, 2006). Bu öğelerin her biri kendi içinde önemli olsa da, öğretmen bu sistemin 

en temel ve göz ardı edilemez öğesidir (Şenel vd., 2004). Çünkü öğretmenlerden nitelikli insan 

gücünün yetiştirilmesi, bireylerin sosyalleşmesi ve toplumsal hayata hazırlanmasında, toplumun kültür 

ve değerlerinin genç kuşaklara aktarılmasında başrolü oynamaları beklenmektedir (Özden, 1999). Bu 

nedenle, topluma hizmet verecek insan gücünün yetiştirilmesinde en önemli görev hiç şüphesiz 

öğretmenlere düşmektedir. Toplumun gelişmesinde ihtiyaç duyulan insan tipini yetiştirecek 

öğretmenlerin kendilerine yüklenen bu görevleri yerine getirebilmeleri için, aday öğretmenlerin 

yetiştirilmesine katkı sağlayacak olan programların hazırlanması ve uygulanması kadar mesleği seçen 

bireylerin sahip oldukları nitelikler de çok önemlidir. Ülkemizde öğretmen yetiştirmeyle ilgili birçok 

değişiklik ve bu değişikliklerle ilgili tartışmalar yapılmaktadır. Bu tartışmalar daha çok mesleğin 

seçimi, meslekte öğrenim görme, işe yerleşme ve meslekte ilerleme boyutlarında sürdürülmektedir 

(Yazıcı, 2009).  

Öğretmen olacak bireylerin bir takım özelliklere sahip olması gerekir. Bu mesleği seçenlerin, 

mesleğe karşı olumlu tutum göstermesi (Şenel vd., 2004) ve hizmet getirecekleri kişilere karşı yeterli 

bir duyarlılığa sahip olmaları beklenir. Bu duyarlılık kişisel özelliklerle ilişkilidir (Yazıcı, 2009). Son 

yıllarda nitelikli öğretmen yetiştirmede öğretim programları ve fiziki ortamlarla ilgili iyileştirmeler 

yapılmıştır; ancak eğitim fakültelerine gelen öğrencilerin kişilik, mesleğe yönelik tutum ve mesleğe 

karşı isteklilikleri dikkate alınmamıştır (Kaya ve Büyükkasap, 2005). Bu nedenle, nitelikli öğretmen 

yetiştirebilmek için öğretmen adaylarının meslekle ilgili görüşlerinin, beklentilerinin ve endişelerinin 

araştırılması onların hizmet öncesinde mesleki gelişimlerine katkı sağlayacak önlemlerin alınması için 
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önemlidir. Çünkü, öğretmenlik mesleğini seçen öğretmen adaylarının mesleğe karşı olan görüşlerinin 

bilinmesi, öğretim etkinliklerinin düzenlenmesindeki önemli kriterlerden biri olarak görülmektedir 

(Özbek, Kahyaoğlu ve Özgen, 2007). 

Literatür incelendiğinde, farklı bölümlerin dördüncü sınıflarında okuyan öğretmen adaylarının 

öğretmen yetiştirme programlarında karşılaştıkları sorunlara ve çözüm önerilerine, öğretmenlik 

mesleğine karşı tutumlarına, kaygı ve algılarına odaklandığı görülmektedir. Bununla beraber, eğitim 

fakültelerine bağlı farklı programlarda öğrenim gören adayların öğretmen olma nedenlerini (Boz ve 

Boz, 2008) ve bu mesleği tercih sebeplerini (Ubuz ve Sarı, 2008) inceleyen çalışmaların yapılmasına 

rağmen bu çalışmaların sınırlı sayıda olduğu görülmektedir. Bu durum, eğitim fakültelerine bağlı 

farklı programlarda öğrenim gören adayların mesleği tercih sebeplerine ilişkin çalışmaların 

bulunduğunu göstermekle beraber, öğretmenlik mesleğine daha yeni adım atmış birinci sınıf öğretmen 

adaylarının öğretmenlik mesleğini seçme nedenlerini, bu meslekle ilgili görüşlerini, endişelerini 

araştıran herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu çalışma kapsamında, birinci sınıf öğretmen 

adayları örneklem olarak alınarak, mesleğe yeni adım atan öğretmen adaylarının meslekle ilgili 

herhangi bir formal eğitim almadan önce öğretmenlik mesleğine dair ne tür görüşler ve endişeler 

taşıdıkları belirlenmeye çalışılmıştır. Böyle bir çalışmanın yapılması, öğretmen yetiştirmeyle ilgili 

(mesleğin seçimi, meslekte öğrenim görme, işe yerleşme ve meslekte ilerleme) yapılan tartışmalara 

(Yazıcı, 2009) katkı sağlaması açısından önemli olacağı düşünülmektedir. Bu nedenle bu çalışmada, 

ilköğretim matematik öğretmenliği programında öğrenim gören birinci sınıf öğretmen adaylarının 

profillerini, öğretmenlik mesleğini seçme nedenlerini, bu meslekle ilgili görüşlerini ve endişelerini 

belirlemek amaçlanmıştır. 

2. YÖNTEM 

2.1. Araştırma Modeli 

Çalışma betimsel yöntem kapsamında özel durum çalışması metodu kullanılarak 

yürütülmüştür. Özel durum çalışması, adından da anlaşılacağı üzere özel bir durum üzerine 

yoğunlaşmayı sağlayarak kısa sürede araştırılmasına imkan verdiğinden, özellikle bireysel yürütülen 

çalışmalar için uygundur. Bu tür çalışmalarda genelleme amacı olmamasına rağmen çalışmanın 

sonuçları genele ışık tutabilir (Çepni, 2009). 

2.2. Araştırmanın Örneklemi  

Çalışmanın örneklemini, 2009-2010 eğitim öğretim yılında Fatih Eğitim Fakültesi İlköğretim 

Bölümü Matematik Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda öğrenim gören toplam 152 birinci sınıf öğretmen 

adayı oluşturmaktadır.  
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2.3. Veri Toplama Araçları 

Çalışmanın verileri, ilköğretim matematik öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğiyle ilgili 

görüşlerini, bu mesleği seçme nedenlerini ve meslekle ilgili endişelerini ortaya çıkarabilecek üç açık 

uçlu sorunun ve kişisel bilgilere yönelik soruların bulunduğu bir anket formu kullanılarak toplanmıştır.  

Anket formundaki sorular aşağıda verilmiştir: 

1. Öğretmenlik mesleğini seçme gerekçelerinizi kısaca açıklayınız. 

2. Öğretmenlik mesleği hakkında neler düşünüyorsunuz? Açıklayınız. 

3. Öğretmenlik mesleğiyle ilgili ne tür endişeler taşıyorsunuz? Niçin? 

2.4. Verilerin Analizi 

Verilerin analizi aşamasında, öğrencilerin anketteki sorulara verdikleri cevaplar önce 

araştırmacıların her biri tarafından benzerlik ve farklılıklarına göre kategorik olarak sınıflandırılmıştır. 

Daha sonra, araştırmacıların oluşturduğu bu kategoriler beraber incelenerek benzer olan kategoriler 

netleştirilmiş, benzer olmayan kategoriler üzerinde tartışılmış ve fikir birliğine varılarak ortak kodlar 

ve temalar oluşturulmuştur (Merriam, 1988; Yin, 1994). 

3. BULGULAR ve YORUM 

Bu bölümde, ilköğretim matematik öğretmen adaylarının anket formundaki sorulara verdikleri 

cevaplara ilişkin bulgular sunulmuştur. 

Öğretmen adaylarının kişisel bilgilerinden elde edilen veriler Tablo 1’de verilmiştir. 

 

Tablo 1. Öğretmen Adaylarının Profilleri 

Kategoriler Alt Kategoriler 

Cinsiyet 

Erkek (48 - % 32) Bayan (104 - % 68) 

f % f % 

Öğretmenlik 

Mesleğini Tercih 

Sırası 

1-5 arası 35 73 69 66 

6-10 arası 3 6 15 15 

10 ve üzeri 10 21 20 19 

Mezun Oldukları 

Lise 

Anadolu Öğretmen Lisesi 28 58 36 35 

Anadolu Lisesi 10 21 49 47 

Düz Lise 8 17 11 10 
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Süper Lise 1 2 7 7 

Fen Lisesi 1 2 0 0 

Teknik ve Çok Programlı Lise 0 0 1 1 

 

Tablo 1’e bakıldığında, ilköğretim matematik öğretmenliğini tercih eden adaylarının %68’inin 

bayan %32’sinin ise erkek olduğu görülmektedir.  

Öğretmenlik mesleğini tercih sırası değişkenine bakıldığında erkeklerin %73, bayanların 

%66’sının ilk beş tercihi arasında öğretmenlik mesleğini tercih ettikleri görülmektedir. Ayrıca 

öğretmenlik mesleğini 10 ve üzeri sırada tercih eden öğretmen adayların oranı hem erkeklerde (%21) 

hem de bayanlarda (%19) beşte bir oranında olduğu görülmektedir. Bu durum, öğretmen adaylarının 

beşte birinin öğretmenlik mesleğini isteyerek tercih etmedikleri şeklinde yorumlanabilir. 

Mezun oldukları lise değişkenine bakıldığında erkeklerin %58’i, bayanların ise %35’i Anadolu 

Öğretmen Lisesi mezunu olduğu ve benzer şekilde erkeklerin %21’i, bayanların ise %47’sinin 

Anadolu Lisesi mezunu oldukları görülmektedir. Genel Lise mezunu olanların oranı ise erkekler için 

%17, bayanlar için  %10 olduğu görülmektedir.  

Öğretmen adaylarının “Öğretmenlik mesleğini seçme gerekçelerinizi kısaca açıklayınız.” 

sorusuna verdikleri cevaplar, bu cevaplardan oluşturulan temalar ve kodlar Tablo 2’deki gibidir. 

Tablo 2. Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğini Seçme Nedenleri 

Temalar Kodlar N % Öğrenci Görüşlerinden Örnekler 

İçsel 

Nedenler 

Matematiği ve öğretmenlik 

mesleğini sevmek 
62 41 

Öğretmenlik mesleğini liseye 

başladığımdan beri istiyorum. Matematik 

olmasının sebebi matematiği ve matematik 

öğretmenimi sevmem. 

Dışsal 

Nedenler 

ÖSS puanının öğretmenliğe 

yetmesi 
42 28 

Puanımın öğretmenliğe yetmesi ve 

öğretmen lisesi mezunu olup ek puan 

geldiğinden. 

Aile İsteği 35 23 

Babam istediği için seçtim. Aslında 

öğretmenlikten nefret ediyorum, ama 

babamı kırmamak için ve puanım buraya 

yettiği için tercih etmek zorunda kaldım. 

İş bulma imkanının kolay olması 17 11 

Aslında mimarlık istiyordum, ama ileride 

iş bulma bakımından zorluk çekmemek 

için ailemin de isteği üzerine öğretmenliği 
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*: Bazı öğrencilerin cevapları birden fazla kod altına yerleştirildiği için yüzde değerleri %100’ü aşabilir. 

Tablo 2’ye bakıldığında öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğini seçme nedenleri içsel ve 

dışsal nedenler olarak ikiye ayrıldığı görülmektedir. Öğretmen adaylarının %41’i “Matematiği ve 

öğretmenlik mesleğini sevmek” diyerek bu mesleği seçmelerinin nedenini içsel faktörlere bağlamıştır. 

Öğretmenlik mesleğini seçmelerini dışsal nedenlere bağlayan öğretmen adaylarının %28’i “ÖSS 

puanının öğretmenliğe yetmesi” , %23’ü “Ailesinin isteği”, %11’i “İş bulma imkanının kolay olması” 

, %10’u “Çalışma şartlarının rahatlığı”, %10’u “Bayanlar için ideal bir meslek olası”, %8’i “Önceki 

öğretmenlerinden etkilenme” ve %5’i “Tatil günlerinin fazla olması” gibi nedenlerle öğretmenlik 

mesleğini seçtikleri görülmektedir.  

Öğretmen adaylarının “Öğretmenlik mesleği hakkında neler düşünüyorsunuz? Açıklayınız.” 

sorusuna verdikleri cevaplar, bu cevaplardan oluşturulan temalar ve kodlar Tablo 3’teki gibidir. 

Tablo 3. Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleği Hakkındaki Görüşleri 

seçtim.  

Çalışma şartlarının rahatlığı 15 10 
Çalışma şartlarının rahat olması ve çalışma 

alanlarının geniş olması. 

Bayanlar için ideal bir meslek 

olması 
15 10 

Öğretmenliği seviyorum. Bir bayan için 

ideal bir meslek. 

Önceki öğretmenlerden 

etkilenme 
12 8 

Matematiği çok seviyorum. Beni en çok 

etkileyen kişi ilköğretimdeki matematik 

öğretmenimdir. 

Tatil günlerinin fazla olması 7 5 
Devlet garantisi olması ve tatil günlerinin 

fazla olması. 

Temalar Kodlar N % Öğrenci Görüşlerinden Örnekler 

Meslek 

Odaklı 

Kutsal bir meslek 65 43 
Kutsal bir meslek olduğunu düşünüyorum. 

Hayata birilerini hazırlıyorsunuz.  

İnsanları hayata hazırlayan 

önemli bir meslek 
49 32 

Güzel bir meslek, çünkü çocukların geleceğine 

yön veren meslek. Çünkü çocuklar ilk önce 

onlarla tanışıyorlar. 

Birey 

Odaklı 

Sabır ve fedakarlık 

gerektiren bir meslek 
23 15 

Öğretmen olmak sabır ve fedakarlık ister. 

Gerçekten bir insanın kişiliğinde öğretmenin rolü 

büyüktür. 

Sorumluluk gerektiren zor 

bir meslek 
15 10 

Saygı duyulması gereken ve çok kolay olmayan 

bir meslek. Sorumluluğu fazla olan bir meslek. 

Rahat bir meslek 14 9 Gayet rahat bir meslek olduğu düşünüyorum. Az 
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*: Bazı öğrencilerin cevapları birden fazla kod altına yerleştirildiği için yüzde değerleri %100’ü aşabilir. 

Tablo 3’e bakıldığında, öğretmenlik mesleğine öğretmen adaylarının dörtte üçünün (%75) 

meslek odaklı ve yaklaşık üçte birinin (%34) ise birey odaklı baktıkları görülmektedir. Meslek odaklı 

görüşler iki farklı kod altında, birey odaklı görüşler ise üç farklı kod altında toplanmıştır.  

Öğretmenlik mesleğine meslek odaklı bakan öğretmen adaylarının yarısına yakını (%43) 

öğretmenlik mesleğini “Kutsal bir meslek”, yaklaşık üçte biri ise (%32) “İnsanları hayata hazırlayan 

önemli bir meslek” olarak gördükleri ortaya çıkmıştır.  

Öğretmenlik mesleğine birey odaklı bakan öğretmen adaylarının %15’i öğretmenlik mesleğini 

“Sabır ve fedakarlık gerektiren bir meslek”, %10’u “Sorumluluk gerektiren zor bir meslek” ve %9’u 

“Rahat bir meslek” olarak gördükleri belirlenmiştir. 

Öğretmen adaylarının “Öğretmenlik mesleğiyle ilgili ne tür endişeler taşıyorsunuz? Niçin?” 

sorusuna verdikleri cevaplar, bu cevaplardan oluşturulan temalar ve kodlar Tablo 4’teki gibidir. 

Tablo 4. Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğiyle İlgili Endişeleri 

para kazandırıyor, ama rahat bir meslek. 

Temalar Kodlar N % Öğrenci Görüşlerinden Örnekler 

Birey 

Odaklı 

Atanamama (KPSS) 70 46 
KPSS’den iyi bir puan alamayıp atanamamaktan 

endişe duyuyorum.  

Sözleşmeli olarak 

atanma 
42 28 

Atamaları daimi ve sözleşmeli olarak ayırdılar. 

Bence bu öğretmenler arasında ayrım oluşturuyor. 

Sözleşmeli öğretmen olarak çalışma endişesi 

taşıyorum. 

Meslekte verimlilik 42 28 

Tek endişem, öğrencilerimle acaba bilgilerimi 

verimli bir şekilde paylaşabilecek miyim? Kendimi 

tam olarak ifade edebilecek miyim?  

Ekonomik kaygı 21 14 Alınan maaşla geçinememe kaygısı taşıyorum.  

Meslek 

Odaklı 

Öğretmenlik mesleğinin 

statüsünün düşmesi 
14 9 

İnsanların öğretmenliğe olan saygılarını 

kaybettiklerini düşünüyorum. Bu da gelecekte 

öğretmen olacağım için beni rahatsız ediyor. 

Mesleğe saygınlığının yeniden kazandırılması 

istiyorum. Herkes üstüne düşeni yapmalı. 

Endişe taşımama 30 20 
Endişe duymuyorum, çünkü kendime her konuda 

güveniyorum. Yapabileceğime inanıyorum.  
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*: Bazı öğrencilerin cevapları birden fazla kod altına yerleştirildiği için yüzde değerleri %100’ü aşabilir. 

Tablo 4’e bakıldığında öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğiyle ilgili birey odaklı ve 

meslek odaklı endişelere sahip oldukları görülmektedir. 

 Birey odaklı endişelere sahip öğretmen adaylarının %46’sı “Atanamama (KPSS)” ve %28’i 

“Sözleşmeli olarak atanma”, %28’i “Meslekte verimlilik” ile ilgili ve %14’ünün ise “Ekonomik 

kaygı” açıdan endişe taşıdıkları belirlenirken; %14’ünün de öğretmenlik mesleğiyle ilgili herhangi bir 

endişe taşımadığı ortaya çıkmıştır. Ayrıca öğretmenlik mesleğiyle ilgili meslek odaklı endişelere sahip 

olan öğretmen adaylarının (%9) “Öğretmenlik mesleğinin statüsünün düşmesi” hususunda endişendiği 

belirlenmiştir.  

4. TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER 

Bu çalışmada, ilköğretim matematik öğretmenliği programında öğrenim gören birinci sınıf 

öğretmen adaylarının profilleri, öğretmenlik mesleğini seçme nedenleri, öğretmenlik mesleğiyle ilgili 

görüşleri ve endişeleri belirlenmiştir. Bu çalışma kapsamında varılan sonuçlar, bu sonuçlarının 

literatürle tartışılması ve sonuçlara bağlı olarak sunulan öneriler aşağıdaki gibidir: 

 İlköğretim matematik öğretmenliğini tercih eden öğretmen adaylarının yaklaşık üçte ikisinin 

bayanlardan oluştuğu için cinsiyetin bu mesleği seçmede önemli bir faktör olduğu söylenebilir.   

Şişman  (2000)’a  göre öğretmenlik mesleğini daha çok bayanlar tercih etmektedirler. Aynı şekilde 

Eskicumalı, Yaman ve Yaman (2001) ile Saban (2003) tarafından yapılan çalışmalarda öğretmen 

adaylarının öğretmenlik mesleğini bir bayan mesleği olarak gördüklerini ortaya koymuşlardır. Bu 

sonucun bu durumu destekler nitelikte olduğu görülmektedir, fakat Ekiz (2006) tarafından sınıf 

öğretmeni adayları üzerinde yapılan diğer bir çalışmada ise mesleğe yönelmede bay ve bayanlar 

arasında fazla bir farklılığın olmadığı belirtilmektedir. Bu durum hakkında daha iyi karar verebilmek 

için geniş örneklemler üzerinde daha detaylı çalışmaların yapılması gerektiği söylenebilir. 

 Hem bay hem de bayan öğretmen adaylarının yaklaşık dörtte üçünün öğretmenliği ilk beş 

tercihleri arasına koydukları görülmektedir. Bu durum, öğretmen adaylarının bu mesleği isteyerek 

seçtikleri şeklinde yorumlanabilir. Fakat öğretmenlik mesleğini tercih nedenlerine yönelik bulgulara 

bakıldığında, adayların bu mesleği seçmelerinde içsel nedenlerin yanında dışsal nedenlerin de önemli 

bir etkisinin olduğu görülmektedir. Bu etkide önemli bir rol oynayan “Matematiği ve öğretmenlik 

mesleğini sevmek” gibi içsel faktörlerin yanında, özellikle “Aile isteği ve ÖSS’deki puan yetersizliği” 

gibi dış faktörlerin de bu seçimi yapmalarında daha etkili olduğu görülmektedir. Bu sonuç, Ubuz ve 

Sarı (2008) tarafından yapılan çalışmanın sonuçlarıyla paralellik göstermektedir. Bu çalışmada, sınıf 

öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğini seçmelerinde üniversiteye giriş puanlarının yeterli 

olması, aile ve çevrenin yanı sıra çocukları ve öğretmeyi sevmelerinin de etkili olduğu 

vurgulanmaktadır. 
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Mezun oldukları lise değişkenine bakıldığında, hem erkek hem de bayan öğretmen adaylarının 

yaklaşık olarak beşte dördünün Anadolu Öğretmen Lisesi ve Anadolu Lisesi mezunu iken, Genel Lise  

mezunu olanların ise onda bir oranında olduğu görülmektedir. Diğer bir deyişle, bu oran tüm öğretmen 

adayları için toplamda düşünüldüğünde Anadolu Öğretmen Lisesi mezunu olanların oranı %42, 

Anadolu Lisesi mezunu olanların oranı %39 iken, Genel Lise mezunu olanların oranı ise %13 olduğu 

ortaya çıkmıştır. Bu sonuç, öğretmenlik mesleğini tercih eden öğretmen adaylarının oran olarak 

yarıdan fazlasının Genel Lise mezunu olduklarını ortaya koyan Ekiz (2006) ve Erjem (2000)’in 

çalışmaların sonuçları ile örtüşmediği görülmektedir. Benzer şekilde, Özdemir ve Yalın (2002) 

tarafından yapılan diğer bir çalışmada Anadolu Liselerinden mezun öğretmen adaylarının oranının çok 

düşük olduğu ifade edilirken, bu çalışmada ilköğretim matematik öğretmenliğini tercih eden öğretmen 

adaylarının oran olarak büyük bir kısmını Anadolu Öğretmen Lisesi ve Anadolu Lisesi mezunlarının 

oluşturması dikkat çekicidir. Bu durumun, öğretmen adaylarının ilköğretim matematik öğretmenliğine 

yerleşmede aldıkları puanların yüksek olması gibi dışsal faktörün etkisinden kaynaklanmış olabileceği 

düşünülmektedir. 

Öğretmenlik mesleğini seçme nedenlerine bakıldığında, öğretmen adaylarının yarısına 

yakınının “Matematiği ve öğretmenlik mesleğini sevmek” gibi içsel bir nedenden, büyük bir kısmı ise 

“ÖSS puanının öğretmenliğe yetmesi; Ailesinin İsteği; İş bulma imkanının kolay olması; Çalışma 

şartlarının rahatlığı; Bayanlar için ideal bir meslek olması; Önceki öğretmenlerinden etkilenme; Tatil 

günlerinin fazla olması” gibi dışsal faktörlerden dolayı öğretmenliği seçtikleri sonucuna varılmıştır. 

Benzer şekilde, Ekiz (2006)’de sınıf öğretmeni adaylarının “iş bulma endişesi, puanlarının yetersiz 

olması, mesleği sevme, ailenin isteği ve danışmanının yönlendirmesi” gibi nedenlerle öğretmenlik 

mesleğine yöneldiklerini belirlemiştir. Bunun aksine Kyriacou, Hultgren ve Stephens (1999), İngiltere 

ve Norveç’te öğrenim gören öğretmen adaylarından bu mesleği seçmelerinde etkili olan nedenleri 

önem derecesine göre sıralamalarını istediklerinde, her iki grupta da en çok “Öğretme işinden zevk 

alma” ve “Çocuklarla çalışmayı sevme” seçeneklerinin işaretlendiğini belirlemişlerdir. Başka bir 

çalışmada, Brown (1992), Jamaika ve Doğu Karayip eyaletlerindeki stajyer öğretmenlerin çocuklara 

yardım etmeyi sevmeleri ve topluma katkı için bu mesleği seçtiklerini belirlemiştir. Bu araştırmada ve 

Ekiz (2006)’in çalışmasında meslek seçiminde dışsal faktörler daha etkili iken, yurt dışı kaynaklı 

çalışmaların sonuçlarında ise öğretmen adaylarının içsel faktörlerin etkisiyle mesleğe yöneldikleri 

görülmektedir. Bu durumun birçok nedeni olabilir. Ülkemizdeki ekonomik şartların etkisiyle 

öğretmenliği iş garantili bir meslek olarak bakılması veya doktor, avukat, mühendis olamazsan 

öğretmen olursun gibi bir bakış açısının toplumumuzda yaygın olarak yer alması bu nedenlerden 

bazılarıdır. Bu sorunu çözmek için, ilköğretimden itibaren öğrencilerimize değişik meslekleri 

tanıtmak, her öğrencinin istediği mesleğe yönlendirilmesi sağlamak ve meslek seçiminde ÖSYM 

puanının tek bir kriter olarak alınmaması gerektiği düşünülmektedir.  
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Öğretmen adaylarının dörtte üçü öğretmenlik mesleğine meslek odaklı (Kutsal bir meslek, 

İnsanları hayata hazırlayan önemli bir meslek) olarak bakarken üçte ikisinin birey odaklı (Sabır ve 

fedakarlık gerektiren bir meslek, Sorumluluk gerektiren zor bir meslek, Rahat bir meslek) olarak 

baktıkları sonucuna varılmıştır. Bu sonucun az da olsa Özbek, Kahyaoğlu ve Özgen (2007) tarafından 

yapılan eğitim fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğiyle ilgili görüşlerini belirledikleri 

çalışmanın sonuçlarını destekler nitelikte olduğu görülmektedir. Özbek vd. (2007) öğretmen 

adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik görüşleri içerisinde en yüksek ortalama puanın sırasıyla 

“Öğretmenliğin toplumun kalkınmasında önemli bir meslek olduğunu”, “Öğretmenliğin fedakarlık ve 

sorumluluk gerektiren bir meslek olduğunu” ortaya koymuşlardır. Benzer şekilde, Gürbüztürk ve 

Genç (2004)’in yapmış oldukları çalışmada da öğretmen adaylarının beşte dördünün öğretmenlik 

mesleğinin kutsal bir meslek olarak düşündükleri belirtilmektedir. Öğretmenlik mesleğine ilişkin 

görüşler açısından genellemelere gidebilmek için değişik branşlardaki daha geniş örneklemler 

üzerinde benzer araştırmalar yapılması önerilmektedir. 

Öğretmen adaylarının beşte biri meslekleri ile ilgili herhangi bir endişe taşımazken 

diğerlerinin birey  ve meslek odaklı olmak üzere değişik endişeleri olduğu sonucuna varılmıştır.  Birey 

odaklı endişe taşıyan öğretmen adaylarının yaklaşık dörtte üçünün “Mesleğe atanma”, üçte birinin 

“Meslekte verimli olma” ve önemli bir kısmının da “Ekonomik kaygı” açıdan endişeli oldukları ortaya 

çıkmıştır. Öğretmen adaylarının onda biri ise mesleğin statüsünün düşmesinden endişelendiğini 

belirterek meslek odaklı endişe içerisinde oldukları görülmektedir. KPSS sınavı öğretmen adayları 

üzerinde olumsuz bir baskı oluşturmaktadır (Baştürk, 2007). Çalışmamızda elde ettiğimiz sonuç bu 

ifadeyi destekler niteliktedir. Kaya ve Büyükkasap (2005)’ın fizik öğretmen adayları ile yapmış 

oldukları bir çalışmada öğretmen adaylarının fakülteden mezun olduktan sonra mesleğe atanabilmek 

için KPSS’den çok yüksek puan almaları gerektiği için bu konuda endişe taşıdıklarını belirlemişlerdir. 

Her yıl çok sayıda öğretmen adayının mezun olması ve MEB’in sınırlı sayıda öğretmen atamasından 

dolayı atanma puanları yükselmekte ve bunun sonucu olarak öğretmen adaylarının atanma konusunda 

endişeleri de artmaktadır. Bu konuda yetkililerin gereken önlemleri en kısa sürede almaları ve bu 

sorunlara çözüm getirmeleri büyük önem arz etmektedir.  
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ÖZET 

 Sonsuzluğu tanımlamakta zorluk yaşayan öğrencilerin, benzer zorluğu tanımsızlık ve 

belirsizlik durumlarını tanımlamakta da yaşadıkları ifade edilebilir. Bununla birlikte; sonsuzluğun 

tanımlanması ve sonsuzlukla yapılan işlemler ya da bazı özel işlemler sonucu ortaya çıkan belirsiz ya 

da tanımsız ifadelerin anlaşılması da oldukça güçtür. Üstelik öğrenciler sayılarla yaptığı işlemlerde 

yürüttüğü yorumla bu işlemleri cevaplamaya kalktıklarında sonucun farklı çıkması da durumu daha da 

güçleştirmektedir. Bu nedenle tanımsızlık ve belirsizlik kavramlarının öğrenciler için anlaşılması güç 

noktalardan olduğu söylenebilir. Bu durum sonsuzluk, tanımsızlık ve belirsizlikle ilgili benzer 

zorlukların öğretmen adayları tarafından ne derece aşıldığı sorusunu aklılarla getirmektedir.  Bu 

bağlamda bu çalışmanın amacı İlköğretim Matematik öğretmen adaylarının sonsuzluk tanımsızlık ve 

belirsizlik kavramlarıyla ilgili görüşlerini incelemektir. Bu amaçla Doğu Anadolu’da orta ölçekli bir 

ilde öğrenim görmekte olan 120 İlköğretim Matematik öğretmen adayına araştırmacılar tarafından 

geliştirilmiş ve amacı katılımcıların sonsuzluk, belirsizlik ve tanımsızlık kavramlarını ne derece 
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bilinçli ve doğru kullandıklarını belirlemeye yönelik bir başarı testi uygulanmıştır. Başarı testinin 

güvenirliği için Cronbach’s Alpha katsayısı hesaplanmış ve 0,67 olarak bulunmuştur. Başarı testinden 

en yüksek, orta ve en düşük derecede puan alan 8 katılımcıyla daha ayrıntılı bilgi edinmek amacıyla 

yarı- yapılandırılmış mülakatlar yapılmıştır. Ses kayıt cihazı kullanılarak kayda alınan görüşler kâğıda 

dökülerek bunların içerik analizi yapılmıştır. İlköğretim Matematik öğretmen adaylarının sonsuzluk, 

tanımsızlık ve belirsizlik kavramlarını tanımlamada güçlük çekmişlerdir. Buna ek olarak; İlköğretim 

Matematik Öğretmen adayları sonsuzluk, tanımsızlık ve belirsizlik kavramlarını zaman zaman 

birbirlerinin yerine kullanmışlardır. Bu nedenle de İlköğretim Matematik Öğretmen adayları 

sonsuzluk, tanımsızlık ve belirsizlik kavramlarının arasındaki ilişkinin ya da farkın yeteri kadar 

bilmedikleri tespit edilmiştir.  İlerde bu kavramların öğreticisi olacak olan öğretmen adaylarının bu 

kavramlarla ilgili zihinlerine tam olarak inşa edememiş olmaları yadsınmayacak değerde önemlidir. 

Bu nedenle bu durumun bir an önce önüne geçilmelidir. Bu bağlamda matematik öğretmen adaylarının 

sonsuzluk, tanımsızlık ve belirsizlik kavramları ile ilgili daha geniş kapsamlı bir şekilde 

bilgilendirilmesi önerilebilir. Bu kavramların sık sık kullanıldığı lisans dersleri müfredatına bu 

kavramları tanımlama ve bu kavramlar arası ilişkisini konu alan bir bölümün eklenmesi de önerilebilir.  

 Anahtar Kelimeler: Sonsuzluk, Tanımsızlık, Belirsizlik, İlköğretim Matematik Öğretmenleri. 

ABSTRACT 

 It can be argued that the students having difficulty in defining infinity may have the same 

difficulty in defining the situations of ineffability and ambiguity. In addition, defining infinity, the 

operations made using infinity or understanding the ambiguous or undefined statements appeared as 

the results of some specific operations are also quite difficult. Besides, it makes it more difficult that 

the students’ interpretation in operations they make with numbers occurred different from the result 

they have when it is time to make these operations. Thus, it can be suggested that the concepts of 

ineffability and ambiguity are the difficult points for the students to understand. This brings the 

question in what way the teacher candidates overcome the same kind of difficulties about infinity, 

ineffability and ambiguity. Within this context, the aim of this study is to investigate the views of 

elementary school teacher candidates about infinity, ineffability and ambiguity. Therefore, an 

achievement test generated by the researchers is applied on 120 teacher candidates studying at the 

department of elementary school mathematics teaching in a medium scaled city in the eastern Anatolia 

in order to determine how consciously and successfully the teacher candidates use the concepts of 

infinity, ineffability and ambiguity. Cronbach’s Alpha coefficient is calculated for the reliability of 

achievement scale and it is found as 0,67. Semi-structured interviews are applied to six participants 

who gained the highest, the medium and the lowest rate in the test in order to obtain more details. The 

views recorded via voice recorder are transcripted and content analyses of these transcriptions are 

made. The teacher candidates at the department of Elementary Mathematics Teaching had difficulty in 



II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi  1104  
 

II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongre Kitabı 

defining the concepts of infinity, ineffability and ambiguity. Moreover, elementary mathematics 

teacher candidates used interchangeably the concepts of infinity, ineffability and ambiguity from time 

to time. Therefore, it was observed that elementary mathematics teachers do not know exactly the 

relation and the difference between the concepts of infinity, ineffability and ambiguity. It is very 

important that teacher candidates who will teach these concepts in the future have not constructed 

exactly these concepts in their minds. So this situation is to be avoided in advance. In this context, it 

can be suggested that mathematics teacher candidates should be informed more elaborately about 

infinity, ineffability and ambiguity. Also another suggestion about this issue is that a section defining 

these concepts and their relations among them can be added to undergraduate curriculum using these 

concepts frequently. 

  Keywords: Infinity, ineffability, ambiguity, elementary mathematics teachers 

 

1.GİRİŞ 

  Matematikte bazı kavramların öğretimi oldukça önemli olmasının yanı sıra bir o kadar 

da zordur. Bu tür kavramlara bir örnek de sonsuzluk kavramıdır. Sonsuzluk kavramının hem 

tanımlanması hem de üzerinde yapılan işlemlerin anlamlandırılması noktasında bazı sorunlar 

yaşanmaktadır. Sonsuzluk, çoğumuz için çelişkilerle dolu bir kavramdır. Bizler sonsuzluk konusunda 

düşünmeye başladığınızda tehlikeli bölgeye girmiş oluruz (Akman vd, 2010). Sonsuzluk kavramı ile 

ilgili yaşanan problemler var oluşundan bugüne dek süregelmiştir. Sonsuzluk Aristoteles’ten 

Tommasso’ya, Russel’dan Musil’e birçok bilim adamının merak konusu, Sisyphos mitinden Zenon 

paradoksuna birçok olgunun konusu olmuştur (Zellini, 2009). Sonsuzluk kavramının tarihsel gelişimi 

sürecinde de görüleceği üzere, bu kavram sadece matematikçiler için değil aynı zamanda felsefeciler 

arasında da büyük tartışmaların kaynağı olagelmiştir. Her ne kadar matematikçiler uzun yıllar bu 

kavramdan uzak kalmaya çalışmışlarsa da, özellikle Analizin gelişimi ve bu kavram üzerine üretilen 

paradokslar, kaçınılmaz bir şekilde sonsuzluğun matematiksel olarak ele alınma ihtiyacını 

doğurmuştur. Tarihsel gelişimin açıkça ortaya koyduğu gibi bu kavrama ait zorluklar, 

matematikçilerin uzun yıllar cevaplayamadığı sorulara yol açmıştır. Matematikçiler, sonsuzluğu 

akıllarından silip atmaya dünden hazırlardır; ama onları engelleyen bir şey vardır: sonsuzluğun, yok 

sayılamayacak ölçüde yararlı bir kavram olmasıdır (Arık, 2003; Struik, 2002; Guedj, 2007; Boll, 

2003).  Bu derecede önemli olan sonsuzluk kavramının öğretilmesinde de benzer zorluklar yaşanması 

mümkündür. Öğrenciler sonsuzluk kavramı ile ilk defa karşılaştıklarında, ilk olarak onu tanımlamakta 

bile büyük zorluklar yaşamaktadırlar.    

 Sadece sonsuzluk değil; sonsuzlukla yapılan işlemler ya da bazı özel işlemler sonucu ortaya 

çıkan belirsiz ya da tanımsız ifadelerin anlaşılması da oldukça güçtür. Bu nedenle sonsuzluğu 
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tanımlamakta zorluk yaşayan öğrencilerin, benzer zorluğu tanımsızlık ve belirsizlik durumlarını 

tanımlamakta da yaşamaları olasıdır. Üstelik öğrenciler sayılarla yaptığı işlemlerde yürüttüğü yorumla 

bu işlemleri cevaplamaya kalktıklarında sonucun farklı çıkması da durumu daha da güçleştirmektedir. 

Bu nedenle tanımsızlık ve belirsizlik kavramlarının öğrenciler için anlaşılması güç noktalardan olduğu 

söylenebilir. Esasında belirsizlik, farklı muhtemel sonuçlardan geçerli olanın bilinmediği durumlarda 

ya da farklı yaklaşımlarla farklı sonuçlara ulaşılmasından dolayı ortaya çıkan bir durumdur. 

Tanımsızlık ise standart tanım kullanıldığında uygun bir sonucun bulunamaması durumudur 

(Özmantar vd, 2008). Fakat bugün bu durumları içeren ders etkinlikleri arasında ya da bu derslere 

kaynaklık eden kitapların içeriğinde sonsuzluk, belirsizlik ve tanımsızlık kavramları ile ilgili bir 

açıklamaya yok denecek kadar az yer verilmektedir. Bir işleme neden tanımsız ya da neden belirsiz 

denildiği, daha önceden karşılaşılmamış cevabı tanımsız ya da belirsiz olan bir duruma kimliğinin 

nasıl verileceği, belki de matematikle uğraşan çoğu insan için bilinmeyen konulardır. Doğal olarak 

matematikle uğraşan, onu öğrenen ve gelecek nesillerle öğretecek olan öğretmen adaylarının 

sonsuzluk, tanımsızlık ve belirsizlikle ilgili benzer zorlukları yaşayıp yaşanmadığı ve varsa bu 

problemin ne derece aşıldığının tespit edilmesi büyük önem arz etmektedir.  Bu bağlamda bu 

çalışmanın amacı İlköğretim Matematik öğretmen adaylarının sonsuzluk tanımsızlık ve belirsizlik 

kavramlarıyla ilgili görüşlerini incelemektir. 

 1.1. Problem Durumu 

 İlköğretim Matematik öğretmen adaylarının sonsuzluk, belirsizlik ve tanımsızlık kavramlarıyla 

ilgili görüşleri nelerdir? 

 Alt Problemler 

 1.İlköğretim Matematik öğretmen adaylarının sonsuzluk kavramıyla ilgili tanımları nasıldır? 

 2.İlköğretim Matematik öğretmen adaylarının tanımsızlık kavramıyla ilgili tanımları nasıldır? 

 3.İlköğretim Matematik öğretmen adaylarının belirsizlik kavramıyla ilgili tanımları nasıldır? 

 4.İlköğretim Matematik öğretmen adayları sonucu sonsuz, tanımsız veya belirsiz olan bazı 

matematiksel ifadeleri ne derece de ayırt edebiliyorlardır? 

 5.İlköğretim Matematik öğretmen adayları sonsuz, tanımsız ve belirsiz kavramları arasındaki 

ilişki (fark/benzerlik) hakkında görüşleri nasıldır? 

 6.İlköğretim Matematik öğretmen adaylarının sonsuzluk, tanımsızlık ve belirsizlik 

kavramlarını tanımlamadaki başarıları ile sınıf düzeyleri arasında bir ilişki mevcut mudur? 
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 7. İlköğretim Matematik öğretmen adaylarının sonucu sonsuz, tanımsız ve belirsiz olan 

ifadeleri doğru yanıtlamalarında sınıf düzeyinin bir etkisi var mıdır?  

2. YÖNTEM 

 Araştırmada veriler nicel ve nitel araştırma yöntemleri kullanarak elde edilmiştir. Bu nedenle 

araştırmanın yaklaşımı karma olarak değerlendirilebilir. Araştırmada farklı araştırma yaklaşımları bir 

arada kullanılmasının sebebi daha zengin veri elde etmektir.  

 2.1. Örneklem 

  Başarı testi 2009-2010 öğretim yılında Doğu Anadolu’da orta ölçekli bir ilde öğrenim 

görmekte olan 120 İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylına uygulanmıştır. Ayrıca başarı testinden 

en yüksek, orta ve en düşük derecede puan alan 8 katılımcıyla daha ayrıntılı bilgi edinmek amacıyla 

yarı- yapılandırılmış mülakatlar yapılmıştır. 

 2.2. Verilerin Toplanması 

 Veriler araştırmacılar tarafından geliştirilen ve katılımcıların sonsuzluk, tanımsızlık ve 

belirsizlik kavramlarını ne derecede bilinçli ve doğru kullandıklarını belirlemeye yönelik hazırlanan 

başarı testinden ve başarı testi sonucu belirlenen katılımcılarla yapılan yarı-yapılandırılmış 

mülakatlardan elde edilmiştir.  

 2.3.  Verilerin Analizi 

 Öğrencilere uygulanan başarı testinin sonuçları farklı öğretim elemanları tarafından 

değerlendirilmiş olup, yapılan başarı testinden en yüksek, orta ve düşük derecede puan alan altı 

öğrenciyle yarı-yapılandırılmış mülakatlardan elde edilen veriler NVivo paket programında analiz 

edilmiştir. 

3.  BULGULAR 

 3.1. Araştırmacılar tarafından geliştirilmiş olan başarı testinden elde edilen veriler 

 Araştırmacılar tarafından geliştirilen başarı testi, 2009-2010 öğretim yılında Doğu Anadolu’da 

orta ölçekli bir ilde öğrenim görmekte olan, 38 birinci sınıf, 32 ikinci sınıf, 28 üçüncü sınıf ve 22 

dördüncü sınıf olmak üzere, 120 İlköğretim Matematik Öğretmen Adayına uygulanmıştır.  

Katılımcılara uygulanan başarı testinde sonucu tanımsız, belirsiz ya da sonsuz olan bazı ifadeleri ve bu 

kavramların birbiri arası ilişkilerini açıklamaları istenmiştir. 

 Araştırmacılar tarafından geliştirilen başarı testinden alınabilecek en yüksek puan 100 

(yüz)’dür. Yapılan uygulamada öğretmen adaylarının aldığı puanlar 7,5-67,5 aralığında değişmektedir. 
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Bu sonuçlar incelendiğinde genel olarak katılımcıların sonsuzluk, tanımsızlık ve belirsizlik kavramları 

ile ilgili puanlarının düşük olduğu tespit edilmiştir. Öğretmen adaylarının sınıf düzeyine göre puan 

ortalamaları yüz puan üzerinden 31,5-38 puan aralığında bulunmaktadır. Bu da yine öğretmen 

adaylarının sonsuzluk, tanımsızlık ve belirsizlik kavramları ile ilgili genel olarak başarı düzeylerinin 

değerlendirilmesi açısından dikkate değer bir bulgudur. 

 Tablo 1 Öğrenci Başarı Puanlarının Sınıf Düzeyine Göre ANOVA Sonuçları 

  

 

 

 

 

 

  Ayrıca yapılan analiz sonuçları, öğrencilerin başarı puanları arasında bulundukları 

sınıf düzeyi bakımından anlamlı bir fark olmadığını göstermektedir, F(3,116)=0,857, p>=0,05. Diğer 

bir ifadeyle öğrencilerin başarıları bulundukları sınıf düzeyine göre anlamlı bir şekilde 

değişmemektedir.  

 Bunun yanında araştırmada uygulanan başarı testinde katılımcıların verdikleri cevapların 

analizi yapıldığında elde edilen bulgular da aşağıdaki bölümlerde verilmiştir.  

 3.1.a. Bazı belirsiz ifadelerle ilgili bulgular  

 Öğretmen adaylarına uygulanan başarı testinde bazı belirsiz ifadelere yer verilmiştir 

 3.1.a.1. ∞/∞ belirsizliği ile ilgili bulgular 

 Katılımcıların ∞/∞ ifadesiyle ilgili cevapları belirsiz, tanımsız, bir, sonsuz, değişken ve tüm 

Reel sayılar olmak üzere altı ana başlık altında toplanabilir.  

 Katılımcılardan cevabın belirsiz olduğunu ifade edenlerin bir kısmı cevabın neden belirsiz 

olduğu hakkında yorum yapamamışlardır. 

 “Sonsuzun sonsuza bölümü belirsizdir. Ama neden olduğunu bilmiyorum. Bu böyle 

ezberlemişim böyle devam ediyor.” (Ö-9) 

Varyansın 

Kaynağı 

Kareler 

Toplamı sd 

Kareler 

Ortalaması F p 

Gruplar arası 515,461 3 171,820 ,857 ,465 

Gruplar içi 23246,206 116 200,398   

Toplam 23761,667 119    



II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi  1108  
 

II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongre Kitabı 

 Katılımcılar belirsizlik ve tanımsızlık durumlarını birbirine karıştırarak bu belirsizlik 

durumunu tanımsız olarak ifade etmektedirler. Hatta bazı katılımcılar durumun tanımsız olarak 

öğretildiğini ama neden tanımsız olduğunu bilmediklerini ifade etmişleridir. 

 “Tanımsızdır. Bize öyle öğrettiler. Bilmiyorum.” (Ö-42) 

 Bir grup katılımcı ise sonsuzu bir sayı gibi düşünerek, cevabın bir olduğunu ifade etmişlerdir.  

 “Sonsuzu bir sayı olarak kabul ediyorum. O yüzden bir diyorum.” (Ö-6) 

 Bazı katılımcılar cevabın sonsuz olacağını ifade etmişlerdir.  

 “Sonsuz / Sonsuz= Sonsuzdur; çünkü sonsuzluk, sonsuz tane sayıyı ifade eder ve sonuç yine 

sonsuz olur.” (Ö-76) 

 Ö-58 kodlu katılımcının sonucun değişken olduğunu ifade eden cümleleri de önemlidir. 

 “Sonsuzun hangi noktadan başladığına bağlı. Eğer iki sonsuz da aynı noktadan başlayıp, 

sonsuza gidiyorsa birdir ” (Ö-58) 

 Ö-34 kodlu katılımcının görüşü de dikkate değerdir. 

 “ Reel sayılar kümesidir. Sonsuz. K=sonsuz. (k bir reel sayı)” (Ö-34) 

 3.1.a.2. ∞0 belirsizliği ile ilgili bulgular 

 Katılımcıların ∞0 belirsizliği ifadesiyle ilgili cevapları bir, belirsiz, tüm Reel sayılar, sonsuz ve 

tanımsız olmak üzere beş ana başlık altında toplanabilir. 

 Bir grup katılımcı cevabın bir olduğunu dile getirmişlerdir. 

 “Bence bire eşittir; çünkü her sayının sıfırıncı kuvveti bir olduğuna göre ve sonsuz da bir reel 

sayı olacağından bire eşit olmalıdır.” (Ö-41) 

 Ö-4 kodlu katılımcının sonucun belirsiz olması ile ilgili açıklaması dikkate değerdir. 

 “ Sonsuz belli bir sayı değildir. Bir kavramın da sıfırıncı kuvveti belli olmaz.” (Ö-4) 

 Ö-34 kodlu katılımcı ise cevabın tüm Reel sayılar olacağını ifade etmiştir. 

 “∞1 . ∞-1 = ∞0 , ∞.1/∞=∞/∞= reel sayılar” (Ö-34) 

  Ö-70 kodlu katılımcı bu durumu “Belirsizdir, yani tanımsızdır.” şeklinde açıklayarak 

belirsiz ve tanımsız kavramlarını aynı anlamda kullanmıştır. 
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 3.1.a.3. 1∞ belirsizliği ile ilgili bulgular 

 Katılımcıların 1∞ belirsizliği ifadesiyle ilgili cevapları belirsiz, bir, tanımsız ve sonsuz olmak 

üzere üç ana başlık altında toplanabilir. 

 Bu durumun belirsiz olduğunu ifade eden katılımcıların büyük çoğunluğu neden belirsiz 

olduğunu bilmediklerini ifade etmişlerdir. Ö-33 kodlu katılımcının bu soru karşısında yaşadığı 

bocalama aşağıdaki gibidir. 

 “Belirsizdir; ama birin her kuvveti bire eşit olmalıdır. Bilmiyorum.” (Ö-33) 

 Katılımcıların büyük çoğunluğu bu durumun bir ile sonuçlanacağını ifade etmişlerdir. 

 “Bir üzeri sonsuz bir olmalıdır. Çünkü sonsuzda bile bir üzeri herhangi bir sayı konulduğunda 

bir sonucunu vermeyecek bir sayı bulunamamıştır.” (Ö-20) 

 Bu durumun tanımsız olduğunu ifade eden Ö-50’nin açıklaması da dikkate değerdir. 

 “Tanımsızdır; çünkü sonsuz sayı değeri olması hakkında bilgimiz yok. Tanımlanamayan 

bulunamayan bir kavram. […]” (Ö-50) 

 Ö-53 kodlu katılımcı bu durumun sonsuzluk ifade ettiğini belirtmiştir. 

 “Sonsuza eşittir. Normal şartlarda bir olması gerekirken kuvvetinin sonsuz olması sonucun 

sonsuz olmasını sağlıyor. Kabullenme gibi bişey.” (Ö-53) 

 3.1.a.4. 00 belirsizliği ile ilgili bulgular 

 Katılımcıların 00 belirsizliği ifadesiyle ilgili verdikleri cevaplar belirsiz, tanımsız, sıfır, bir ve 

sonsuz olmak üzere beş başlık altında toplanabilir. 

 Cevabın belirsiz olduğunu ifade eden katılımcıların yarısından çoğu bu durumun neden 

belirsiz olduğunu açıklayamamıştır.  

 Ö-39 kodlu katılımcı ortaya çıkan farklı iki durumdan kaynaklı olarak sonucun tanımsız 

olacağını ileri sürmüştür. 

 “Tanımsızdır; çünkü bir sayının sıfırıncı kuvveti bire eşittir. Fakat sıfırın herhangi bir kuvveti 

sıfıra eşittir. Bu yüzden tanımsızdır.” (Ö-39) 

 Cevabın sıfır olduğunu savunan katılımcılar gerekçe olarak sıfırın bütün kuvvetlerinin sıfır 

olmasından kaynaklı olduğunu ifade etmişlerdir. 
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 Ö-54 kodlu katılımcı ise ifadeye bir başka açıdan bakıp durumun bir ile sonuçlanacağını 

savunmuştur. 

  “Sıfır üzeri bir bire eşittir. Bunu bilmiyorum. Kural olarak ezberledim. Sadece her sayının 

sıfırıncı kuvveti bir diye biliyorum” (Ö-54) 

 Ö-42 kodlu katılımcının bu durum hakkındaki yorumu dikkate değerdir. 

 “Hocalardan böyle duydum ve ezberledim” (Ö-42) 

 3.1.a.5. ∞-∞ belirsizliği ile ilgili bulgular 

 Katılımcıların ∞-∞ belirsizliği ifadesi ile ilgili cevapları belirsiz, sonsuz, tanımsız, sıfır ve 

değişken olmak üzere beş ana başlık altında toplanabilir. 

 Bu durumun belirsizlik ifade ettiğini savunanların büyük çoğunluğu neden belirsizlik ifade 

ettiğini bilmediklerini ifade etmişledir. 

 Bu durumun cevabının sonsuz olduğunu ifade eden Ö-71 kodlu katılımcının açıklaması 

aşağıda verilmiştir. 

 “Çok çok büyük bir sayıdan çok çok büyük bir sayıyı çıkarırsak sonuç yine çok çok büyük 

olur.” (Ö-71) 

 Cevabın tanımsız olduğunu ifade eden Ö-25 kodlu katılımcının gerekçesi aşağıda verilmiştir. 

 “ Bence tanımsızdır. İki kavramı da tam olarak tanımlayamadığımız için tanımlayamadığımız 

çoklukları birbirinden çıkaramayız, tanımlayamayız.” (Ö-25) 

 Ö-66 kodlu katılımcı cevabın sıfır olacağını belirtmiştir. 

 “Sonsuz-sonsuz=sıfır olur. Bence sıfır olmalıdır; çünkü matematikte aynı sayıdan aynı sayı 

çıkarsa sıfır olur. Burada da böyle olmalıdır.” (Ö-66) 

 Cevabın değişken olduğunu ifade eden Ö-33’ün açıklaması dikkate değerdir. 

 “-∞- (-∞)=0, -∞-(+∞)=-∞, +∞- (+∞)=0 olur.” (Ö-33) 

 3.1.a.6. ∞∞ belirsizliği ile ilgili bulgular 

 Katılımcıların ∞∞ belirsizliği ile ilgili verdiği cevaplar sonsuz, belirsiz ve tanımsız olmak 

üzere üç ana başlık altında toplanabilir. 

 Ö-80 kodlu katılımcı sonsuzun büyük bir sayı olmasından kaynaklı olarak cevabın sonsuz 

olacağını ifade etmiştir. 
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 “Sonsuz eğer büyük bir sayı ise bu sayı daha da büyür ve cevap yine sonsuz olur.” (Ö-80) 

 Bu durumun belirsizlik belirttiğini ifade edenlerin büyük çoğunluğu nedenini bilmediklerini 

ifade etmişlerdir. 

  Ö-24 kodlu katılımcının yanıtı da dikkate değerdir. 

 Sonsuzluğun kuvveti ifade edilemeyeceği için tanımsızdır.” (Ö-24) 

 3.1.a.7. 0/0 belirsizliği ile ilgili bulgular 

 Katılımcılara sıfırın kendisine bölümünü nasıl ifade ettikleri sorulduğunda elde edilen veriler 

analiz edildiğinde cevaplar; belirsiz, tanımsız, bir, sıfır, sonsuz ve tüm reel sayılar olmak üzere beş ana 

başlık altında toplanabilir. 

 Katılımcıların yarısından çoğu sıfırın kendisine bölümü durumunu belirsiz olarak 

yorumlamışlardır. Bu yorumu yapanların da büyük çoğunluğu bu durumun belirsiz olmasının nedeni 

açıklayamamışlardır. 

 “0/0 belirsizdir. Bize böyle öğrettiler.” (Ö-77) 

 Ö-63 kodlu katılımcı ise bu belirsizliği sonsuzlukla ilişkilendirerek açıklamıştır. 

 “Sonsuzluk nasıl bir büyüklüktür bilmiyorum. Bu nedenle belirsizdir.” (Ö-63) 

 Ö-120 kodlu katılımcının açıklaması dikkate değerdir. 

 “0/sayı=0’dır. Sayı/0 ise sonsuza eşittir. 0/0=0 ve 0/0=∞ olduğundan çelişki doğar ve ifade 

belirsiz olur. ” (Ö-120)  

 Bu ifadeyi tanımsız olarak açıklayan katılımcıların yine büyük çoğunluğu bu durumun 

nedenini açıklayamamıştır. 

 “Bir sayının kendisine bölümü normal şartlar altında birdir.; fakat 0/0 tanımsız diye 

öğretmişlerdi” (Ö-42) 

 Ö- 105 kodlu katılımcı bu ifadenin tanımsız olmasını sıfırla ilişkilendirerek açıklamıştır. 

 “0/0 tanımsızdır. Bir şey ifade etmeyen yokluk bildiren bir sayının içinde yokluğu tanımlamak 

imkansızdır.”(Ö-105) 

 Bu durumu sonsuz olarak yorumlayan Ö-75 kodlu katılımcının yorumu aşağıda verilmiştir. 

 “Sıfırın kendisine bölümü sonsuzdur; çünkü sıfır bir sayıdır ve sayıların sıfıra bölümü 

sonsuzdur.”(Ö-75) 
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 Bir grup katılımcı ise bu işlemin sonucunun bir olması gerektiğini vurgulamışlardır. 

 “0/0 birdir bence. Çünkü biz bir sayının kendisine bölümünü bir olarak aldık şimdiye kadar. 0 

da bir sayı olduğu için 0/0=1 olmalıdır bence.” (Ö-23) 

 Bir kısım katılımcı ise bu durumun sonucunun sıfır olacağını ifade etmişlerdir.  

 “Ortada bişey yok. Olmayanı olmayana böldüğümüzde elimizde yine bişey yoktur. 0/0=0’dır.” 

(Ö-30) 

 Sadece Ö-34 kodlu katılımcı bu işlemin sonucunun tüm reel sayılar olacağını ifade etmiştir. 

 “0/0=Reel sayılar kümesi. 0.k=0, k herhangi bir Reel sayı.”(Ö-34) 

 3.1.a.8. 0.∞ belirsizliği ile ilgili bulgular 

 Katılımcılara 0.∞ işlemi hakkında yöneltilen soruların cevapları analiz edildiğinde belirsiz, 

tanımsız, sonsuz ve sıfır olmak üzere dört ana başlık altında toplanabilir. 

 Katılımcıların büyük çoğunluğu bu durumun belirsiz olduğunu ifade etmişlerdir ama nerdeyse 

hepsi neden belirsiz olduğunu açıklayamamışlardır. 

 “0.∞= belirsizdir. Ama bu mantık anlayışına pek uymuyor. Bu yaşımıza kadar sıfır yutan 

eleman demiştik. Hangi sayı ile çarparsak çarpalım sıfır yapar diyorduk. Ama sonsuz bir sayı ile 

çarpılırsa neden belirsiz olur? Hala anlamış değilim.” (Ö-114) 

 Ö-108 kodlu katılımcı bu belirsizliğin nedeninin birden fazla cevapla karşılaşılmasından 

kaynaklı olduğunu ifade etmiştir. 

 “Bir sayının sıfır ile çarpımı sıfırdır. Ancak bir sayının sonsuz ile çarpımı sonsuzdur. Birden 

fazla cevap olduğundan belirsizdir.” (Ö-108) 

 Bazı katılımcılar da belirsizliğin nedeninin sıfır ve sonsuz kavramlarının belirsiz olmasından 

kaynaklı olduğunu vurgulamışlardır. 

 “Sıfır da sonsuz da belirsiz olduğundan bu ifade belirsizdir.”(Ö-108) 

 Katılımcıların bir kısmı sıfırın çarpmada yutan eleman olmasından dolayı sonucun olacağını 

dile getirmişlerdir. 

 “Bunu tartışmamız bile gereksiz; çünkü böyle bir durumu hepimiz biliyoruz, sıfır önüne gelen 

her şeyi yutuyor.” (Ö-106) 
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 Bir grup katılımcı ise sonucun tanımsızlık ifade edeceğini belirtmişler fakat nedenini 

açıklayamamışlardır. 

 “0.∞ tanımsız diye öğrettiler.”(Ö-42) 

 Az da olsa bir grup katılımcı bu durumun sonsuz olduğu ifade etmişlerdir. 

 “[…] Sonsuz bir sayı olmadığından 0.∞ sonsuza eşittir.” (Ö-75) 

 3.1.b. Sonsuzlukla yapılan dört işlemle ilgili bulgular 

 Katılımcılara sonsuzlukla yapılan dört işlemle (sonsuzluğa bir sayı ekleme, çıkarma, 

sonsuzluğu bir sayıya bölme ve sonsuzlukla bir sayıyı çarpma) ilgili sorular yöneltilmiştir. 

 Katılımcıların neredeyse tamamı sonsuza bir sayı eklendiğinde sonucun sonsuz olduğu 

cevabını vermişlerdir. Ö-11 kodlu katılımcı sonsuzluğu sayamadığımız kadar büyük bir sayı olarak 

düşünüp aşağıdaki açıklamayı yapmıştır. 

  “[…] Sayamadığımız kadar büyük bir sayıya bir sayı eklediğimizde elde ettiğimiz sayıyı da 

sayamadığımızdan, sonsuza bir sayı eklediğimizde elde ettiğimiz sayı da sonsuzdur.” (Ö-11)  

 Ö-6 kodlu katılımcının cevabı ise dikkate değerdir.  

 “Eklenen sayıya bağlıdır. Negatifse sonsuz olmaz.” (Ö-6) 

 Katılımcıların neredeyse tamamı sonsuzdan bir sayının çıkarılması sonucunda cevabın sonsuz 

olacağını dile getirmişlerdir. 

 Ö-115 kodlu katılımcı bu durumu şöyle açıklamıştır. 

 “Sonsuzluktan, sonlu bir ifade çıkarmak sonsuzluğu etkilemez.” (Ö-115) 

 Bunun yanında sonsuzun değerinin azalacağını ifade edenler de vardır. Bu konuda Ö-116 

kodlu katılımcının yanıtı da dikkate değerdir. 

 “Sonsuzdan bir sayı çıkarırken; çıkardığımız sayı sonsuza gittikçe sonuç sıfıra yaklaşır.” 

 Bu durumun belisizlik olduğunu ifade eden katılımcılar da mevcuttur. 

 “Sonsuz belirsiz bir sayı olduğundan bunun cevabı da belirsizdir.” (Ö- 28) 

 Katılımcıların büyük çoğunluğu sonsuzun bir sayıya bölümünü sonsuz olarak açıklamıştır. Bu 

konu hakkında Ö-11 kodlu katılımcının cevabı aşağıda verilmiştir. 

 “Sayamadığımız kadar büyük bir sayıyı, değerini bildiğimiz bir sayıya böldüğümüzde çıkan 

sonuç bilmediğimiz bir sayı olur. Bu çıkan sonuç sonsuz olur.” (Ö-11) 
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 Bazı katılımcılar ise böyle bir işlemin yapılamayacağını ifade etmişlerdir. 

 “Sonsuz sayı olmadığından, bir sayıya bölünemez.” (Ö-2) 

 Bir kısım katılımcı örneğin Ö-3 kodlu katılımcılar bu durumun tanımlanamamasından 

kaynaklı olarak, cevabın tanımsız olduğunu ifade etmiştir. 

 Bazı katılımcılar ise sonucun değişken olduğunu dile getirmişlerdir. 

 “∞/sayı, sayıya göre değişir. Sayı negatifse; – ∞, sayı pozitifse; +∞ olur.” (Ö-6) 

 Bir kısım katılımcı sonsuzluğun belli bir kavram olmamamsından dolayı yanıtın belirsiz 

olacağını ifade etmişlerdir. 

 Sonsuzluğun bir sayı ile çarpımı hakkında katılımcıların büyük çoğunluğu sonucun sonsuz 

olacağını ifade etmişlerdir. Ö-91 kodlu katılımcının cevabı dikkate değerdir. 

 “Sonsuz olur. Sonsuzun boyutu büyük, daha büyük sonsuz olur ve sonsuzun miktarı değişir.” 

(Ö-91) 

 Bir kısım katılımcı ise bu durumun değişken olduğunu dile getirmişlerdir. 

 “(-∞.a) Negatif bir sonsuz, pozitif bir sayı ile çarpılırsa sonsuz tane negatif sayı olduğundan 

[…] sonuç negatif sayı çıkar. (-∞.-a) negatif bir sonsuz negatif bir sayıyla çarpılırsa pozitif bir sonsuz 

olur.[…]” (Ö-33) 

 Ö-47 kodlu katılımcı sonsuzun tam olarak sayısal bir değerinin olmamasından dolayı belirsiz 

olduğunu ifade etmiştir. 

 3.1.c. Bir sayının sıfıra bölümü ifadesi ile ilgili bulgular 

 Katılımcılara bir sayının sıfıra bölümü hakkındaki görüşleri elde edilmek amacıyla yöneltilen 

sorudan elde edilen cevaplar tanımsız, sayı, belirsiz ve sonsuz olmak üzere dört ana başlık altında 

toplanabilir. 

 Katılımcıların yarısına yakın bir kısmı bu durumun tanımsız olduğunu dile getirmiştir. Bu 

durumu tanımsız olarak açıklayanların büyük çoğunluğu herhangi bir açıklama yapamamıştır. 

 Ö-3 kodlu katılımcı sayıyı sıfıra bölmeyi aşağıdaki gibi yorumlamıştır. 

  “Sayı/0=Sayıdır. Sayıyı sıfıra bölelim derken yani hiçbişeye bölmeyelim demek oluyor.” (Ö-

3) 

 Bu durumu belirsizlik olarak açıklayan katılımcıların hiçbiri açıklama yapamamıştır. 
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 Benzer şekilde cevabın sonsuz olacağını açıklayan katılımcılardan da herhangi bir açıklama 

elde edilememiştir. Buna ek olarak Ö-81 kodlu katılımcının açıklaması dikkate değerdir. 

 “Bu sayı pozitif ise, + ∞; negatif ise, –∞ olur.” (Ö-81) 

 3.1.d. Belirsiz iki ifadenin eşitliği ile ilgili bulgular 

 Katılımcılara verilen iki belirsiz ifadenin eşit olup olmadığı ile ilgili soruya katılımcıların 

%70’i eşit oldukları yönünde cevap vermişlerdir. 

 Ö-11 kodlu katılımcı bu iki belirsiz ifadenin eşit olmasını şöyle açıklamışlardır. 

 “Bence sadeleştirmeyle bu eşitliği ispatlarız. 0/0=∞/∞=1’dir.” (Ö-11) 

 Bunun yanında Ö-10 kodlu katılımcı bu durumla ilgili şöyle yorum yapmıştır. 

 “Eşit değildir. Çünkü sıfır ile sonsuz farklı kavramları ifade eder. 0/0; tanımsız iken, ∞/∞ 

sonucu hakkında bişey söyleyemicem.” Ö-10 

 Ö-40 kodlu katılımcının bu durumun eşit olmadığını açıklayan ifadesi de dikkate değerdir. 

 “Her iki durum da belirsizliklerdir. İkisi de belirsizlik olduğu halde bence eşitlik derecesine 

kadar bir şey söz konusu olamaz.” (Ö-40) 

 3.1.e. Sonsuzluk, belirsizlik ve tanımsızlık kavramları arası ilişki ile ilgili bulgular 

  Katılımcıların büyük çoğunluğu bu kavramların birbirinden farklı olduğunu 

savunurken, bazıları aynı olduğunu, bir kısmı sonsuz ve belirsizin aynı kavramlar olduğunu, bazıları 

ise belirsiz ve tanımsızın aynı kavramlar olduğunu ifade etmişlerdir.   

 Sonsuzluk, tanımsızlık ve belirsizlik kavramlarının farklı kavramlar olduğunu ifade eden 

katılımcıların çoğu neden farklı olduğunu açıklayamamıştır.  

 Ö-2 ve Ö-14 kodlu katılımcılar bu kavramların aynı kavramlar olduğunu dile getirmiştir. 

 “[…] Bizim zerre kadar olan düşünme kabiliyetimiz sonsuzu ihata edemiyor, yani bizim için 

hem belirsiz hem tanımsızdır.” (Ö-2) 

 “Bana göre üçü de aynıdır. Belirsiz olan bişey tanımsızıdır. Belli bir tanımı yoktur. Hayal 

edemediğimiz için belirsizlik de sonsuzdur.”(Ö-14) 

 Ö-37, Ö-63 kodlu katılımcı belirsiz ve sonsuzun aynı şeyler olmasını şöyle açıklamıştır. 

“[…] sonsuz olan sayı büyük bir sayı olduğu için bilemiyoruz. Yani belirsiz diyebiliriz.” (Ö-

37) 
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 “Sonsuzluk bence belirsizliktir. Tanımsızlık farklı bir kavramdır; çünkü belirsiz demekle bile 

sonsuzluk kavramını tanımlıyoruz.” (Ö-63) 

 Ö-17 kodlu katılımcı belirsiz ve tanımsızın aynı şeyler olduğunu ifade etmişlerdi  

 “Sonsuzluk, sonsuza giden en büyük sayıdır. Belirsizlik ve tanımsızlık aynı şeylerdir bence. 

Tanımlanamayan, ifade edilemeyen, sonucu belirlenemeyen sonuçlardır.” (Ö-17) 

 3.2. Yarı-Yapılandırılmış Mülakatlardan Elde edilen veriler 

 Başarı testinin uygulandığı örneklemden en yüksek, orta ve en düşük düzeyde puan alan 8 

katılımcıyla ayrıca yarı-yapılandırılmış mülakatlar yapılmıştır. Yapılan mülakatlar 5-10 dakika 

sürmüştür. Yarı-yapılandırılmış mülakatlarda amaç katılımcıların sonsuzluk, tanımsızlık ve belirsizlik 

kavramlarını nasıl tanımladıklarını ve bu kavramlar arası ilişkiyi nasıl ifade ettiklerini belirlemektir. 

Tablo 2 Yarı-Yapılandırılmış Mülakatlardan Elde Edilen Veriler 

  

K-7 kodlu katılımcı hariç diğer bütün katılımcılar sonsuzluğu sonu olmaması özelliğini 

kullanarak tanımlamışlardır. 

K.K. Sonsuz Tanımsız Belirsiz Aynı/Farklı 

K-1 Sonlu olmayan Sonuç elde edilmiyor Birden çok sonuç Farklı 

K-2 Sonlu olmayan Belirsize benzer 
Sonsuzluktan daha 

kapsamlı 
Farklı 

K-3 Sonlu olmayan 

Şuanda 

tanımlanamayan 

ifadelerdir. 

Sonsuzla yapılan işlemler 

sonucu ortaya çıkar 
Farklı 

K-4 Sonu olmayan Tanımlanamayan 
Neyi ifade ettiğini 

bilmediğimiz ifadeler 
Farklı 

K-5 Sonu olmayan Tanımlanmayan 
Birden çok cevabın var 

olduğu durum. 
Farklı 

K-6 Sonu olmayan 
Değeri bulunamayan 

ifadelerdir. 

Değeri bulunamayan 

ifadelerdir. 

Belirsiz ve 

tanımsız aynı 

şeylerdir. 

K-7 
Çok büyük ve çok 

küçük sayılardır. 

Bazı özel sayılarla 

yapılan işlemlerden 

doğar. 

Sonsuzlukla yapılan 

işlemlerden doğar. 
Farklı 

K-8 Sonu olmayan Tanımlanmayan 
Birden çok cevabın var 

olduğu durum.  
Farklı  
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 “[…] Sonsuzluk, sonu olmayan, ucu bucağı olmayandır.[…]” (K-1) 

 “Sonsuzluk, bana biri sonsuzluk nedir diye söylese bana bildiğin en büyük sayıyı söyle onun 

bir büyüğü derim. […] Belli olmayan ama muazzam büyüklükteki sayıdır. Matematikte 

düşündüğümüzde sayıdır sonsuzluk. […]” (K-7)  

 Katılımcıların yarsından çoğu tanımsızlık kavramını tanımı olmayan olarak açıklamışlardır. 

 “[…] Tanımsızın bana göre tanımı yok ama tanımı yapılamayan ifadelerden doğar. […]” (K-4) 

 K-1 kodlu katılımcı tanımsızlık kavramını aşağıdaki gibi tanımlamıştır. 

 “[…] Yaptığımız işlemler sonucunda bişey elde edemezsek tanımsız. […]”(K-1)  

 K-3 kodlu katılımcı tanımsızlık durumunun geçici bir süreyle olduğunu ifade etmiştir. 

 “[…]Tanımsız şuanda bizim tanımlayamadığımız ama ilerde tanımlayacağımız şeylerdir. […]” 

(K-3) 

 K-6 kodlu katılımcı ise tanımsızlığı belirsizlik yardımıyla açıklamıştır. 

 “[…] Belirsizlik ve tanımsızlık da aynı şeyler. Kabul ettiğimiz şeyler.[…]  O kavramlar 

hakkında bir araştırma yapmadığımız için, belirsiz ve tanımsız diyoruz. Şuanda tanımlayamadığımız 

sıfırın bir sayıya bölünmesi ya da sıfırın kendisine bölünmesi zamanla tanımlanabilir ve belirsizlikten 

ya da tanımsızlıktan kurtulabilir.[…]” (K-6) 

 Bazı katılımcılar belirsizliği birden çok cevaba götüren ifadeler için kullanmışlardır. 

“[…] Belirsizlik bir sayının, bir ifadenin her değeri alabilmesi gibi açıklanabilir. […] Eğer 

çelişkiye düşüyorsan, iki bilgin var ikisini de kullanıp farklı sonuçlar doğuruyorsa belirsizdir. […] 

Hangisi olduğu belli olmadığı için birden fazla cevap buluyorsan belirsizdir. […]” (K-8)   

 Bir kısım katılımcı ise sonsuzlukla yapılan işlemler sonucu karşılaştığımız durumlar olarak 

tanımlamışlardır. 

 “[…] Sonsuzlukla ilgili işlemler yaparken belirsizlikle karşılaşırız. […]” (K-3) 

 K-4 ve K-6 kodlu katılımcılar neyi ifade ettiğinin belli olmamamsından kaynaklı olarak 

belirsiz durumların var olduğunu ifade etmişlerdir. 

“[…] Neyi ifade ettiğini bilmediğimiz kavramlar belirsizdir. […]” (K-4) 

 K-2 kodlu katılımcı ise sonsuzlukla ilişkisinden yola çıkarak tanımını yapmıştır. 
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 “[…] Sonsuza sınırlarını belirleyemediğimiz şey diyoruz. Belirsiz de bunun daha biraz üst 

kavramı. Daha çok sınırlarını belirleyemediğimiz bişey. […] İnsan zihninin yetmediği şeyler 

belirsizliktir. […]” (K-2) 

 K-6 kodlu katılımcı hariç bütün katılımcılar sonsuzluk, tanımsızlık ve belirsizlik 

kavramlarının birbirinden farklı olduğunu dile getirmişlerdir. K-5 kodlu katılımcının bu kavramlar 

arası farkı ortaya koyan ifadesi aşağıdaki gibidir. 

“ […] Bir ifade çelişki oluşturuyorsa belirsiz, çelişki oluşturmuyorsa tanımsız. Sonu yoksa 

sonsuzdur.” (K-5) 

 Buna zıt olarak bu kavramların aynı olduğunu ifade eden K-6 kodlu katılımcının görüşü 

aşağıdaki gibidir. 

“ […] Belirsizlik ve tanımsızlık da aynı şeyler. Kabul ettiğimiz şeyler.[…] Belirsiz olan şeyler 

sonucunu bulamadığımız şeylerdir. Belirsizle tanımsız aynı şeyler. Belki sonsuzu tanımlamadan önce 

ona da belirsiz diyorduk. Bence onları bulamadığımız için, onlar hakkında bir araştırma yapmadığımız 

için, belirsiz ve tanımsız diyoruz. Şuanda tanımlayamadığımız sıfırın bir sayıya bölünmesi ya da 

sıfırın kendisine bölünmesi zamanla tanımlanabilir ve belirsizlikten ya da tanımsızlıktan 

kurtulabilir.[…]” (K-6) 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

 Matematiksel işlemler konusunda yıllarca çalışan öğrenciler için sonsuzlukla yapılan işlemler 

oldukça tuhaf gelebilmektedir. Öğrenciler için sonsuz yeterince anlaşılması güçken tanımsızlık ve 

belirsizlik durumlarından hangisiyle karşı karşıya olduğuna karar vermesi de onlar için bir zorluk 

yaratmaktadır. Bu nedenle tanımsızlık ve belirsizlik kavramlarının öğrenciler için anlaşılması güç 

noktalardan olduğu söylenebilir (Özmantar vd., 2008). Özetle benzer şekilde yapılan araştırmada da 

öğretmen adaylarının sonsuzlukla yapılan işlemler, tanımsızlık ve belirsizlik durumlarını 

yorumlamakta güçlük çektiği tespit edilmiştir.   

 Özel olarak öğretmen adayları sonsuzluk, tanımsızlık ve belirsizlik kavramlarını tanımlamada 

güçlük çekmişlerdir. Hatta öğretmen adayları sonsuzluk, tanımsızlık ve belirsizlik kavramlarını zaman 

zaman birbirlerinin yerine kullanmışlardır. Bu nedenle de İlköğretim Matematik Öğretmen adayları 

sonsuzluk, tanımsızlık ve belirsizlik kavramlarının arasındaki ilişkinin ya da farkın yeteri kadar 

bilmedikleri tespit edilmiştir.  

 Bunun yanında öğretmen adaylarının büyük çoğunluğunun sonsuzluk, tanımsızlık ve 

belirsizlik kavramlarını tam olarak anlamlandıramamaktan kaynaklı olarak sonucu sonsuz, tanımsız ve 

belirsiz olan ifadeleri ezberledikleri tespit edilmiştir. 
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 Ayrıca yapılan araştırmada öğretmen adaylarının sonsuzluk, tanımsızlık ve belirsizlik 

kavramları ile ilgili yaşadıkları güçlüklerin dereceleri ile sınıf düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık 

bulunmamıştır. Yani öğretmen adaylarının bu eksikliği lisans eğitimlerinin başlangıcından sonuna dek 

var olmaya devam etmektedir.  

 Bu bağlamda,  

 Öğretmen adaylarının sonsuzluk, belirsizlik ve tanımsızlık kavramlarını tanımlamada 

yaşadıkları güçlükleri gidermek amacıyla bu kavramların tanımları ile ilgili bölümlerin lisans 

derslerine eklenmesi, 

 Öğretmen adaylarının sonsuzluk, belirsizlik ve tanımsızlık kavramları arasındaki ilişki ve 

farklılıkları konusunda yaşadıkları güçlükleri gidermek amacıyla bu kavramların arasındaki ilişki ile 

ilgili bölümlerin lisans derslerine eklenmesi, 

 Öğretmen adaylarının sonucu sonsuz, tanımsız ya da belirsiz olan ifadeleri ezberlemelerine 

engel olmak amacıyla, öğretildiği lisans derslerinde bu ifadelerin kimliklerinin nasıl verildiğine vurgu 

yapılması önerilebilir.   
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ÖZET 

Bu çalışmada öğretmen adaylarının belli başlı sınıf yönetimi özelliklerinin başarı üzerindeki 

etkilerini nasıl algıladıklarını ve bu algılama düzeylerinde cinsiyet ve bölümlerine göre farklılıklar 

olup olmadığını araştırılmıştır. Çalışma nicel paradigmaya dayalı betimsel yöntemlerden tarama 

modeliyle desenlenmiştir. Veriler 100 öğretmen adayına uygulanmış anket yoluyla toplanmıştır. 

Katılımcılardan ankette bulunan sınıf yönetimi özelliklerinin başarı üzerindeki etkilerine yönelik 

görüşlerini 5 dereceli Likert ölçeği kullanarak belirtmeleri istenmiştir. Toplanan veriler aritmetik 

ortalama, standart sapma, t-testi ve ANOVA kullanılarak analiz edilmiştir. Sonuçta, cinsiyet ve bölüm 

farklılıkları olmaksızın, katılımcılar ortalama olarak anketteki sınıf yönetimi özelliklerinin başarıyı 

oldukça etkilediği görüşüne sahiptirler. Adaylar, başarı üzerinde en çok etkiye sahip özelliklerin 

öğretmenin performansı, öğrencilerle arasındaki ilişki düzeyi ve iyi bir model teşkil edebilmesi, en az 

etkiye sahip özelliğin ise ceza uygulaması olduğunu düşünmektedirler. 

Anahtar Kelimeler: Öğretmen Adayları, Algılama Düzeyi, Sınıf Yönetimi, Başarı. 

ABSTRACT 

The purpose of this study is to investigate student teachers’ perceptions about the effect of 

characteristics of classroom management on classroom achievement. A survey design within the 

qualitative research paradigm was utilized to collect the data. The convenience sample included 100 
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voluntary student teachers from an Anatolian university in Turkey. The researchers reviewed the 

related literature and identified a total of 20 classroom management factors related to achievement. 

Participants were asked to indicate their opinions about the level of effect that each factor had on the 

achievement by using a 5-point Likert scale. The results revealed that all factors were perceived to 

have at least moderate influence on the achievement. The highest three ones were teacher-related 

factors and included teacher performance, teacher-student relationship, and good teacher modeling. 

Moreover, no significant differences across participant’s gender and major were found in the 

perceived effect of such factors on achievement. 

Keywords: Student Teachers, Perceptions, Classroom Management, Achievement. 

  

1. GİRİŞ 

Öğretmenlerin sınıf içindeki önemli rollerinden birisi de sınıf yöneticisi/lideri olmalarıdır. 

Sınıf yönetimi öğretmenlerin sahip olması gereken öğretmenlik meslek yeterlikleri arasında yer alır. 

Genel olarak, sınıf ortamını olumlu bir öğrenme ortamı haline getirebilmek için fiziksel ortam 

düzenlemeleri, öğretim plan ve program hazırlıkları, zamanın yönetilmesi, ilişki düzenlemeleri, sınıf 

kurallarının belirlenmesi ve uygulanması, davranışların kontrolü ve düzeltilmesi ve etkili iletişimin 

sağlanması gibi akademik ve idari işlerin planlanması ve yürütülmesi olarak tanımlanır (Basar, 2006; 

Brophy, 2006; Evertson, 1994). Bu süreç sadece sınıf içindekileri değil aynı zamanda sınıftaki ortamı 

etkileyen sınıf dışı etkenlerin düzenlenmesini de içerir. İyi bir sınıf sanıldığı gibi kendiliğinden oluşan 

veya sadece başarılı ve problemsiz öğrencilerin bir araya getirilmesinden değil öğretmenin birçok 

faktörü kontrol ve düzenlemesi için özenli çalışmasından oluşur. Dolayısıyla bir öğretmenin etkililiği 

veya başarısının belirlenmesinde sınıf yönetimi becerileri birincil ölçütler arasındadır. 

Etkili bir sınıf yönetimi için öğretmenler; farklı ilgi ve ihtiyaçlara sahip öğrencileri tespit 

edebilmeli ve onlara cevap verecek aktiviteler uygulayabilmeli, farklı yerleşim düzenlerinin hangi 

durumlarda etkili olduğunu bilmeli ve bunları uygulayabilmeli, planlamanın öneminin bilincinde 

olmalı, istenmeyen öğrenci davranışlarının sebeplerini irdeleyerek bunları önlemek için gerekli 

stratejiler geliştirip uygulayabilmeli, öğretmen ve öğrenciler arasında olumlu ilişki ve etkili iletişim 

sağlayabilmeli, verimli zaman ve kaynak kullanımı konusunda bilgili ve becerikli olmalı ve 

öğrencilerin yakın ve uzak çevrelerindeki etkileşimlerin sınıf ortamını etkileyebileceğinin bilincinde 

olmalıdır. Tüm bu uygulamaları güç esasına dayalı bir yönetim tarzıyla değil öğrencilerin 

öğrenmelerini ve sınıf yaşamlarını kolaylaştırıcı bir liderlik ve rehberlik anlayışıyla yapmalıdır (Karip, 

2002).  

 Bilindiği gibi gerek yurdumuzda gerekse yurtdışındaki birçok öğretmen eğitiminde sınıf 

yönetimine yönelik bilgi ve beceriler eğitim fakültelerinde hizmet öncesi eğitim sürecinde 
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kazandırılmaya çalışılmaktadır. Öğretmen adayları ilgili teorik dersler ve okullardaki gözlem ve 

uygulamalar yardımıyla bu alanda yetiştirilmektedir. Türkiye’de eğitim fakültelerinin yeniden 

yapılanma sürecinde öğretmenlik formasyon müfredatına “Sınıf Yönetimi” adında zorunlu bir ders 

eklenmiştir. Söz konusu güncelleme çağdaş eğitim anlayışında öğretmenlerin sınıf yönetimi 

konusunda yeterli olmaları gerektiğini göstermektedir. Fakat sosyal ve kültürel değişimlerin hızla 

yaşandığı günümüzde aday öğretmenler ve mesleğe yeni başlamış öğretmenler için sınıfı organize 

etme, disiplini sağlama ve olumlu bir atmosfer oluşturma en çok endişe duyulan konuların başında 

gelmektedir (Evertson & Weinstein, 2006). Hatta sınıfta disiplin sağlamadaki yetersizlik düşüncesi 

mesleği bırakmada önde gelen sebepler arasında yer almaktadır (Ingersoll, 2001). Araştırmalarda 

sınıfta disiplini sağlama ve davranış yönetiminde problem yaşayan öğretmenlerin yüksek düzeyde 

stres ve tükenmişlik belirtilerine sahip oldukları gözlenmiştir (Browers & Tomic, 2000). Bu bulgular 

öğretmen eğitimi programlarında sınıf yönetimi bilgi ve becerilerinin sadece bir dersle 

kazandırılmasının ötesinde program boyunca zaman zaman üzerinde durulması gereken bir husus 

olduğunu göstermektedir. 

 Sınıf yönetimi her ne kadar okullaşmanın başlamasıyla beraber ortaya çıkmış bir kavram olsa 

da bu alandaki sistematik ve bilimsel araştırmalar oldukça yeni ve kısıtlı sayılır. Evertson ve 

Weinstein (2006) sınıf yönetimi alanındaki güncel eğilim ve konuları ele aldıkları el kitabında bu 

alandaki teorik ve empirik araştırmalarda dört temel temanın incelendiğini tespit etmişlerdir. Bunlar: 

(a) pozitif öğretmen-öğrenci ilişkisinin önemi, (b) sosyal ve ahlaki eğitim müfredatı olarak sınıf 

yönetimi, (c) ödül ve cezaya dayalı sınıf yönetimi stratejilerinin sınıf atmosferine olumsuz etkileri ve 

(d) verimli bir sınıf ortamının oluşturulmasında öğrenci özelliklerinin hesaba alınması şeklinde 

özetlenebilir. Ülkemizde de son on yılda sınıf yönetimi alanındaki bilimsel araştırmaların sayıları 

artmış ve öğretmenlerin sınıf yönetimi yaklaşımları ve becerileri (Dilmaç, 2009; Şentürk, 2006; 

Yalçınkaya, & Tonbul, 2002), sınıf yönetimindeki yeterliklerine yönelik görüşleri (Kuğuoğlu, 2004; 

Özgan & Yılmaz, 2009), sınıflarda karşılaşılan sorunlar ve öğretmenlerin çözüm uygulamaları (Erol, 

Özaydın & Koç, 2010; Sağlam, Adıgüzel & Güngör, 2008; Türnüklü & Galton, 2001), sınıf yönetimi 

performanslarının değerlendirilmesi (Ayar & Arslan, 2008) ve teknoloji destekli ortamların sınıf 

yönetimi üzerindeki etkileri (Erginbaş & Koç, 2009) gibi konular üzerine yoğunlaşmıştır.  

 Yapılan araştırmalar tutarlı bir şekilde öğretmenlerin sınıf yönetimi performanslarının başarıyı 

belirleyen önemli faktörler arasında olduğunu göstermektedir (Brophy, 2006; Marzano, Marzano & 

Pickering, 2003). Örneğin, 134 eğitim uzmanın 228 farklı değişkenin başarı üzerindeki etkilerinin tek 

tek derecelendirildiği anket çalışmasının sonucunda sınıf yönetiminin birinci sırada yer aldığı 

raporlanmıştır (Wang, Haertel & Walberg, 1993). Sınıf organizasyonu ve öğrenme sorumluluklarının 

öğretmen ve öğrenciler arasında paylaşılmasına ve işbirliğine dayalı bir sınıf yönetimi modelinin 14 

farklı ilköğretim okulunda yapılan deneysel çalışmalarda öğrencilerin okuma ve matematik standart 

test puanları üzerinde pozitif yönde etkilerinin olduğu belirlenmiştir (Freiberg, Huzinec & Templeton, 
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2009). Literatürde sınıf yönetiminin birçok özellik veya uygulamayı içeren geniş bir kavram olduğu ve 

başarı üzerindeki etkisi açık ve net bir şekilde vurgulanırken, sınıf yönetiminin hangi özelliklerinin bu 

etkide ne kadar katkılarının olduğu noktasında yeterince çalışma bulunmamaktadır. Ayrıca, öğretmen 

ve adayların bu tür özellikler ve başarı üzerindeki etkilerine yönelik algılama düzeyleri hakkında elde 

edilecek araştırma bulguları isabetli hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarının geliştirilmesine 

önayak oluşturacaktır. Dolayısıyla, bu araştırmanın amacı öğretmen adaylarının belli başlı sınıf 

yönetimi özelliklerinin başarı üzerinde etkilerini nasıl algıladıklarını tespit etmektir. Bu amaç 

doğrultusunda aşağıdaki araştırma sorularına cevap aranmıştır: 

1. Öğretmen adaylarının sınıf yönetimi özelliklerinin başarı üzerindeki etkilerine yönelik 

görüşleri nasıldır? 

2. Öğretmen adaylarının bu görüşlerinde cinsiyet ve bölüme göre anlamlı farklılıklar var mıdır? 

 

2. YÖNTEM 

2.1. Araştırmanın Modeli 

Bu çalışmada öğretmen adaylarının sınıf yönetimi özelliklerinin başarı üzerindeki etkilerine 

dair algı düzeylerinin betimlenmesi amaçlandığından dolayı nicel araştırma paradigmasına dayalı 

betimsel araştırma yöntemlerinden tarama (survey) modeli benimsenmiştir. Bu model geçmişte veya 

günümüzdeki bir olay, durum, kişi veya nesnelerin kendi koşulları içinde var olduğu şekliyle 

tanımlanması amacıyla kullanılır (Karasar, 1994). 

   2.2. Çalışma Grubu 

Çalışmanın evrenini Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Teknik Eğitim Fakültesinde 

(TEF) 2009 Bahar yarıyılında öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Bu evren içinden amaçlılık 

ve kolay ulaşılabilirlik esasına dayalı uygun örnekleme (convenience sampling) yoluyla 100 kişilik bir 

araştırma grubu seçilmiştir. Öğrencilerin seçiminde önyargı ve kestirimlerden olabildiğince 

kaçınılmıştır. Örneklem anketin uygulandığı gün ve saatte TEF’deki dersliklerde ve öğrenci kantininde 

rastlanan ve çalışmaya katılımda gönüllü olan öğrencilerden oluşturulmuştur. Katılımcıların cinsiyet 

dağılımı 74’ü bay ve 26’sı bayan şeklindedir. Bölümlerine göre dağılımı 23’ü Bilgisayar Sistemleri 

Öğretmenliği, 4’ü Mekatronik Öğretmenliği, 20’si Tesisat Öğretmenliği, 53’ü Yapı Öğretmenliği 

şeklindedir. Örneklimin demografik özellikleri Tablo 1’de özetlenmiştir. 

2.3. Veri Toplama Aracı 

Öğrenci görüşleri nicel veri toplama tekniklerinden anket yoluyla toplanmıştır. Araştırmada 

kullanılan anket formu araştırmacılar tarafından iki bölümden oluşturulmuştur. Birinci bölüm 

katılımcıların demografik özelliklerini (cinsiyet, bölüm) belirleyici soruları içermektedir. İkinci 
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bölümde ise sınıf başarısını etkilediği düşünülen 20 adet sınıf yönetimi özelliklerinden (öğretmenin 

eylem ve davranışları, öğrencinin özellikleri, ortamın özellikleri, öğretim uygulamaları, vb.) 

oluşmaktadır. Bu özellikler ilgili literatürde etkili sınıf yönetimi stratejilerini ve uygulamalarını 

inceleyen çalışmalardan yararlanılarak belirlenmiştir. Katılımcılardan her bir özelliğin sınıf başarışı 

üzerindeki etkisine yönelik görüşlerini 5 dereceli Likert tipi ölçeği (1=hiç etkilemez, 5= tamamen 

etkiler) kullanarak belirtmeleri istenmiştir. Öncelikle taslak olarak hazırlanan anket formu eğitim 

bilimlerinde uzman öğretim üyelerine yazım, içerik ve anlatım bakımından incelettirilmiş ve alınan 

tavsiyeler doğrultusunda anket formuna son hali verilmiştir. Bu şekilde anketin geçerlilik çalışması 

tamamlanmıştır. Diğer taraftan hazırlanan anketin güvenirliliği kestirmek amacıyla toplanan veriler 

üzerinden formun geneli için Cronbach-alfa iç tutarlılık katsayısı hesaplanmış ve 0,91 olarak 

bulunmuştur. Bulunan sonuç anketin yüksek derecede güvenilir olduğunu göstermiştir. 

Tablo 1: Örneklemin demografik yapısı 

Demografik değişken Frekans (f) Yüzde (%) 

Cinsiyet   

 Bay 74 74 

 Bayan 26 26 

Bölüm   

 Yapı Öğretmenliği 53 53 

 Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği 23 23 

 Tesisat Öğretmenliği 20 20 

 Mekatronik Öğretmenliği 4 4 

 

2.4. Verilerin Toplanması ve Analizi 

Araştırmacılar anketin uygulandığı gün TEF öğrenci kantininde, laboratuarlarında ve 

dersliklerinde bulunan öğrencilere araştırmanın amacı hakkında bilgi vererek katılımda bulunmaları 

istenmiştir. Gönüllü olan öğrencilere anketler elden dağıtılmış ve doldurulduktan sonra tekrar elden 

toplanmıştır. Doldurulan her bir anket formu numaralandırılarak veriler SPSS istatistik paket 

programına girilmiştir. Öncelikle veriler maksimum/minimum işlemleriyle olası veri giriş hatalarına 

karşı incelenmiş ve temel istatistiksel işlemler (frekans, yüzde, vb.) ile betimlenmiştir. Daha sonra 

katılımcıların sınıf başarısını etkileyen özellikler hakkındaki düşüncelerini belirlemek için aritmetik 

ortalama ve standart sapma değerleri hesaplamıştır. Ayrıca ankette bulunan 20 madde açıklayıcı faktör 

analizine tabi tutularak maddelerin faktör yapısı belirlenmiştir. Cinsiyet farklılıkları için bağımsız t-

testi ve bölüm farklılıkları içinse tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır.   

 



II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi  1125  
 

II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongre Kitabı 

3. BULGULAR 

Aday öğretmenlerin her bir anket maddesi için verdikleri cevapların aritmetik ortalamaları ve 

standart sapmaları Tablo 2’de büyükten küçüğe doğru sıralanarak sunulmuştur. Ortalamalar genel 

olarak incelendiğinde, katılımcıların ankette sunulan sınıf yönetimi özelliklerinin başarı üzerindeki 

etkililik düzeylerine yönelik görüşleri ortalama olarak “kısmen etkiler” ile “tamamen etkiler” 

dereceleri arasında değişmektedir. Dolayısıyla, adaylar için başarı üzerinde az ya da hiç etkiye sahip 

olmayan bir özellik olmadığı görülmektedir.  

Katılımcılar, öğretmenin sınıf içindeki akademik ve yönetim uygulamalarında sergilediği 

performansını (AO=4,34, SS=0,83), öğretmen-öğrenci ilişki düzeyini (AO=4,23 SS=1,05) ve 

öğretmenin iyi bir model olmasını (AO=4,19, SS=0,95) başarı üzerinde en çok etkiye sahip özellikler 

olarak düşünmektedirler. Adaylar bu algılama düzeyleri ile sınıf yönetiminde öğretmenin eylem ve 

davranışlarının öğrenci başarısında en önemli belirleyici olarak düşünmektedirler.  

Diğer taraftan, kullanılan öğretim yöntem ve teknikleri (AO=4,13, SS=0,95), öğrencinin derse 

hazırlıklı gelmesi (AO=4,00, SS=1,03), öğrenci merkezli eğitim ilkeleri (AO=3,88, SS=1,02), 

katılımcı bir sınıf ortamı (AO=3,86, SS=0,98), kaynak ve materyal imkânı (AO=3,83, SS=1,00), 

öğrenci sayısı (AO=3,83, SS=1,03), sınıfın fiziksel düzeni (AO=3,74,  SS=1,02), ödüllendirme 

(AO=3,63, SS=1,18), öğrenciler arasındaki ilişki düzeyi (AO=3,61, SS=1,08), sosyal faaliyetlerin 

düzenlenmesi (AO=3,55, SS=1,03), öğrencilere sorumluluk verilmesi (AO=3,52, SS=1,04), grup 

çalışmalarının yapılması (AO=3,46, SS=0,96) ve devam zorunluluğunun takibinin (AO=3,45, 

SS=1,16) de sınıf başarı düzeyini oldukça etkilediğini düşünmektedir. 

Aday öğretmenler, derse zamanında gelme (AO=3,26, SS=1,07), okul aile işbirliği (AO=3,25, 

SS=1,20), öğrenme merkezlerinin oluşturulması (AO=3,24, SS=1,01) ve ceza vermek (AO=2,94, 

SS=1,19) gibi özelliklerin sınıf başarı düzeyini kısmen etkilediğini algılamaktadırlar. 

Tablo 2: Aday öğretmenlere göre sınıf yönetimi özelliklerinin başarı üzerindeki etkililik 

düzeyleri  

Özellik Aritmetik Ortalama (AO) Standart Sapma (SS) 

Öğretmenin performansı 4,34 0,83 

Öğretmen-öğrenci ilişkisi 4,23 1,05 

Öğretmenin iyi model olması 4,19 0,95 

Öğretim yöntem ve teknikleri 4,13 0,91 

Öğrencinin derse hazırlıklı gelmesi 4,00 1,03 

Öğrenci merkezli eğitim 3,88 1,02 

Katılımcı sınıf ortamı 3,86 0,98 

Kaynak ve materyal imkânları 3,83 1,00 
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Öğrenci sayısı 3,83 1,03 

Sınıfın fiziksel düzeni 3,74 1,02 

Ödül vermek 3,63 1,18 

Öğrenciler arasındaki ilişkiler 3,61 1,08 

Sosyal faaliyetler 3,55 1,03 

Öğrencilere sorumluluk verilmesi 3,52 1,04 

Grup çalışması 3,46 0,97 

Devam zorunluluğunun takibi 3,45 1,16 

Derse zamanında gelmek 3,26 1,07 

Okul-aile işbirliği 3,25 1,25 

Öğrenme merkezlerinin oluşturulması 3,24 1,01 

Ceza vermek 2,94 1,19 

 

Sınıf başarısını etkileyen özellikler hakkındaki öğrenci görüşlerinin cinsiyet ve bölümlere göre 

farklılıkların incelenmesi için öncelikle bu özelliklerin tek bir değişkeni ölçüp ölçmedikleri faktör 

analizi ile tespit edilmiştir. Bu bağlamda, Kaiser-Meyer-Olkin ve Barlett’s Sphericity test değerleri 

sırasıyla 0,86 ve 870,78 (p<0,01) olarak bulunmuş ve faktör analizinin bu veri setine uygun olduğu 

görülmüştür. Faktör analizi tek bir faktör çıkarma yöntemi ve varimax döndürme tekniği kullanılarak 

yapılmıştır. Analiz sonucunda 20 maddenin her birinin 0,40 üzerinde faktör yüküne sahip olduğu ve 

hepsinin birlikte varyansın %37,36’sını açıkladığı ortaya çıkmıştır. Faktör analizinden elde edilen bu 

sonuç ve daha önce 20 madde üzerinden hesaplanan yüksek güvenilirlik katsayısı (Cronbach-

alfa=0.91) bu maddelerin hepsinin birden tek bir boyut altında toplanabileceğini göstermektedir. 

Dolayısıyla bu 20 madde puanları toplanarak tek bir değişken oluşturulmuş ve bu değişken üzerinde t-

testi ve ANOVA uygulanmış, sonuçlar Tablo 3’de özetlenmiştir. 

Yapılan bağımsız t-testi sonucunda sınıf yönetimi özelliklerinin sınıf başarısını etkileme 

noktasında bay (AO=73,76, SS=11,79) ve bayan (AO=74,46, SS=14,72) öğrenciler arasında çok az bir 

görüş farklılıklarının olduğu ve bu farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı tespit edilmiştir (t=-0,25, 

p=0,81). Diğer taraftan, tek yönlü ANOVA sonuçları ile bölümler arasında da anlamlı düzeyde görüş 

farklılıklarının olmadığı görülmüştür {F(3,96)=0,46, p=0,92}. 

Tablo 3: Cinsiyet ve bölüme göre farklılıkların analizi 

Değişken AO SS test p 

Cinsiyet     

 Bay 73,76 11,79 
t=-0,25 0,81 

 Bayan 74,46 14,72 

Bölüm     

 Yapı Öğr. 72,64 14,53 F=0,46 0,92 
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 Bilgisayar Sistemleri Öğr. 76,95 8,51 

 Tesisat Öğr. 72,85 11,47 

 Mekatronik Öğr. 79,25 4,71 

 

4. SONUÇ VE TARTIŞMA 

 Araştırma bulguları incelendiğinde, cinsiyet ve bölüm farklılıkları olmaksızın, araştırmaya 

katılan öğretmen adaylarının ortalama olarak anketteki sınıf yönetimi özelliklerinin başarıyı oldukça 

etkilediği (GAO=3,7) şekilde bir algıya sahip oldukları görülmektedir. Öğretmen adaylarının anketteki 

bütün maddelere katıldıkları sonucu, onların başarıyı etkileyen sınıf yönetimi uygulamalarının fiziksel 

düzenlemeler ve disiplin sağlamanın ötesinde birçok faktörü içerdiğinin bilincinde olduklarını 

göstermektedir. 

Çalışmadaki sınıf yönetimi özellikleri bireysel olarak incelendiğinde ise öğretmen adayları 

sınıf yönetiminde öğretmenin performansının, öğrencilerle arasındaki ilişki düzeyinin ve iyi bir model 

teşkil edebilmesinin başarı üzerindeki en çok etkiye sahip özellikler olarak algılamaktadırlar. Bu 

bulgular literatürdeki benzer çalışmalarla uyumluluk içindedir. Önceki çalışmalar öğretmenin sınıftaki 

icraat ve davranışlarının diğer parametrelere göre başarıyı iki kat daha fazla etkilediğini, bunların 

içinde kaliteli bir öğretmen-öğrenci ilişkisinin sınıf yönetiminin kilit noktası olduğunu ve öğrencileri 

ile iyi ilişkilere sahip öğretmenlerin sahip olmayanlara göre ortalama olarak sınıflarında %31 daha az 

disiplin problemleriyle karşılaştıklarını göstermektedir (Marzano, Marzano & Pickering, 2003). 

Mesleğinde etkili olarak bilinen öğretmenlerin sınıf yönetimi bilgi ve becerilerinin araştırıldığı bir 

çalışmada mülakat yapılan öğretmenlerin çoğunluğunun öğrencilerle iyi ilişkiler kurmayı 

vurguladıkları görülmüştür (Brown, 2003). Bu noktada iyi bir ilişkinin göstergeleri nelerdir ve iyi 

ilişkiler nasıl kurulur soruları üzerinde çalışılmalıdır. Avrupa’daki çok kültürlü sınıflarda görev yapan 

ve pozitif sınıf atmosferi oluşturmada başarılı olan öğretmenlerle yapılan görüşmelerde, pozitif ilişki 

oluşturmak için öğrenciler sınıfa girdiklerinde onlarla merhabalaşmak ve el sıkışmak, derse 

başlamadan onlarla arkadaşça sohbet etmek ve öğrencilerle gezilere gitmek gibi uygulamalar örnek 

olarak verilmiştir (Tartwijk, den Brok, Veldman & Wubbels, 2009). Marzona ve diğerleri (2003) ise 

kaliteli bir ilişkiyi sadece öğrencilerle dostça geçinmek değil, güçlü bir destek ve rehber olmak, 

öğrencilerle işbirliği içinde olmak ve öğrencilerin ilgi ve gereksinimlerinin farkında olmak gibi 

uygulamaların karakterize ettiğini vurgulamaktadırlar. İleriki çalışmalar bu konular üzerinde 

yoğunlaşmalı ve sınıfta iyi bir ilişki kurmanın empirik bulgularla desteklenmiş stratejileri 

belirlenmelidir. 

Katılımcılar öğretmenin iyi bir model olmasını da başarı üzerinde en fazla etkiye sahip ilk üç 

özellik arasında görmektedirler. Öğrencilerin öğretmenlerinin görünümlerini, eylemlerini ve 

düşüncelerini örnek almaya yatkın oldukları bilinen bir gerçektir. Özellikle ilköğretim yıllarında bu 
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modellemenin önemi daha fazladır. Öğretmen sahip olduğu bu gücünü eğitimin temel amacı olan 

davranış değiştirme ve kazandırmayı kolaylaştırmak için kullanmalıdır. Dersine karşı ilgili olduğunu 

ve işini sevdiğini öğrencilerine yansıtması ve bilgilerin somut yansımaları olacak örmek davranışlar 

sergilemesi öğrencilerinde derse karşı olumlu tutum geliştirmelerine ve başarıya ulaşmalarına 

yardımcı olacaktır (Başar, 2006).  

Öte yandan, öğretmen adayları sınıf yönetiminde öğrencilere ceza verme uygulamasını başarı 

üzerinde diğerlerine göre en az etkili olarak algılamaktadır. Bu sonuç katılımcıların ceza-temelli 

yönetim anlayışına pekte sıcak bakmadıklarını göstermektedir. Cezalandırma öğretmenlerin bilinçli ve 

art niyetli olumsuz öğrenci davranışlarıyla başa çıkmak için kullandıkları stratejilerden olduğu 

söylenebilir. Her ne kadar problemli davranışı çözüyor olsa da bu çözüm bazen geçici olabilmekte ve 

negatif sonuçlarda üretebilmektedir. Zira literatürde bu tür sınıf yönetimi uygulamalarının gerek 

bilişsel gerekse duyuşsal davranışları olumsuz yönde etkilediği bulgularına sıkça rastlanmaktadır. 

Örneğin, kültürel olarak farlı üç ülkede (Avustralya, Çin ve İsrail) 7–12 sınıf öğrencileri üzerinde 

yapılan bir araştırmada, öğrenciler ceza uygulamalarının öğretmenlerine karşı olan tutumlarını ve okul 

işlerini olumsuz etkilediklerini belirtmişlerdir (Lewis, Romi, Katz & Qui, 2008). Ayrıca ceza 

uygulamaları ile çözümlenen sınıf olaylarının sonucunda dersten soğuma, çekingenlik düzeylerinde 

artış, başarısızlık ve okul değişikliği gibi istenmeyen sonuçların meydana geldiği tespit edilmiştir 

(Erol, Özaydın & Koç, 2010).  

Sınıf yönetimi öğretimde başarıya ulaşmak için temel taşlardan birisi olup birçok uygulamayı 

içeren çok yönlü bir süreçtir. Öğretmenlerin yönetim kararları ve uygulamaları öğrencilerin sadece 

akademik gelişimlerini değil sosyal, duygusal ve ahlaki gelişimlerini de etkilediği bilinmektedir 

(Evertson & Weinstein, 2006). Dolayısıyla, öğretmen eğitimi programları sundukları sınıf yönetimi 

müfredatında adayların bu konu hakkındaki tutum ve algılarını dikkate alarak kendilerini hazır 

hisseden ve özgüveni yüksek öğretmenler yetiştirmelidirler. 
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ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, Sınıf Öğretmenliği ve Fen Bilgisi Öğretmenliğinde öğrenim gören 

öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğini tercih etme sebeplerini ortaya koymaktır. Bu amaçla 

araştırmanın örneklemi Bayburt Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümünde öğrenim gören 

toplam 267 öğretmen adayı olarak belirlenmiştir [Sınıf öğretmenliği (N=141) ve Fen Bilgisi 

Öğretmenliği (N=126)]. Veriler beş adet açık uçlu soru içeren bir anket ile elde edilmiştir. Öğretmen 

adaylarının bu sorulara verdikleri yazılı cevaplar nitel araştırma teknikleri kullanılarak analiz 

edilmiştir. Elde edilen bulgular, Sınıf Öğretmenliğinde öğrenim gören öğretmen adaylarının 

üniversiteye giriş puanlarının bu programa yeteceği düşüncesinde olduklarını, çocukları sevdiklerini, 

çocuklara bir şeyler öğretmekten zevk aldıklarını, bu mesleği kendileri için ideal bir meslek olarak 

gördüklerini ve tatili çok olduğu için ilerde kendi çocuklarına daha fazla vakit ayırabileceklerini 

düşündüklerini ve bu nedenlerden dolayı öğretmenlik mesleğini tercih ettiklerini göstermektedir. Fen 

Bilgisi Öğretmenliğinde öğrenim gören öğretmen adayları ise öğrenmeyi ve öğretmeyi sevdiklerini, 

çocuklara ders anlatmaktan mutluluk duymanın yanında çalışma ortamının uygunluğu gibi 

sebeplerden dolayı öğretmenlik mesleğini seçtiklerini belirtmişlerdir. Ayrıca öğrenciler, üniversite 

sınavında istediği puanı alamamalarının, aile baskısının, şimdiye kadar ki öğretmenlerini örnek 

almalarının ve onların isteklerinin bu mesleği tercih etmelerinde etkili olduğunu ifade etmişlerdir.  

Anahtar Kelimeler: Öğretmen eğitimi, Öğretmenliğin tercih nedenleri  

ABSTRACT 

The aim of this study is to determine elementary science education and primary education 

teacher candidates’ reasons of preference of teacher profession. The sample of the research consists of 

mailto:ceren.cevik.67@hotmail.com
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total 267 teacher candidates having education in the department of elementary education, Faculty of 

education, Bayburt University [Primary education (N=141) and elementary science education 

(N=126)]. Data were collected via a questionnaire including five open-ended questions. Their written 

responses were examined and analyzed qualitatively. Received findings indicated that primary teacher 

training candidates preferred to be teacher because they think that their university entrance points was 

enough to get into the university, and because they love children, they enjoy teaching to children, they 

believe that the profession is an ideal profession for themselves and they think that they look after 

their children because they have got much vacation in the teacher profession. Teacher candidates 

having education in Department of Science Education stated that they preferred teacher profession not 

only because they enjoy teaching and learning, and get pleased with teaching the course to children but 

because they care suitability for working atmosphere, they couldn’t get the grade they hoped, they 

preferred the profession owing to family pressure, they take their teachers up to now as a model or 

their teachers want them to be a teacher. 

Key Words: Teacher education, Reasons of teacher preference 

 

1. GİRİŞ 

Bir ülkenin kalkındırılmasında, nitelikli insan gücünün yetiştirilmesinde, toplumdaki huzur ve 

sosyal barışın sağlanmasında, bireylerin sosyalleştirilmesi ve toplumsal hayata hazırlanmasında, 

toplumun kültür ve değerlerinin genç kuşaklara aktarılmasında en önemli görevler öğretmenlere 

düşmektedir. Aynı zamanda öğretmenler toplumların ve geleceğin mimarları, genç nesillerin 

şekillendiricisi olarak görülmektedir. Tüm bu sebeplerden dolayı da öğretmen eğitimi büyük bir önem 

taşımaktadır. Ülkemizde öğretmen eğitimi görevini eğitim fakülteleri yürütmektedir. Bu eğitim 

kurumlarında yetiştirilen öğretmenlerin niteliği büyük ölçüde öğretmen adaylarının seçimi, hizmet 

öncesi eğitimleri ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarıyla yakından ilgilidir (Şimşek, 2003). 

Öğretmenlik mesleğinde başarılı olabilmek ancak öğretmenliği sevmekle mümkün olabilir (Sağlam, 

2008). 

Öğretmenler gelecek nesilleri yetiştirirken, oldukça zorlu ve emek isteyen bir süreçten 

geçmektedirler. Bu nedenle öğretmenlik mesleğinin özellikleri dikkate alındığında öğretmen adayının 

kişilik özelliği, öğretmenlik mesleğine karşı olan tutumu ve bu mesleği isteyerek seçip seçmediği gibi 

konuların, öğretmen adayının fakültedeki öğrenim sürecini ve meslek içindeki başarısını etkileyen 

önemli faktörler arasında yer almaktadır (Demirel, 1995). Öğretmenlik mesleğini tercih eden adayların 

öğretmenlik mesleğine karşı olan tutumlarının belirlenmesi, öğretim etkinliklerinin düzenlenmesindeki 

önemli etkenlerden biri olarak görülmektedir. Öğretmenlerin mesleki performanslarını, sahip oldukları 

kişisel özelliklerinin ve öğretmenlik mesleğine olan bakış açılarının etkilediği de söylenebilir. Nitelikli 
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bir öğretmenin ise alanı ile ilgili bilgi ve becerilere sahip olması tek başına yeterli olmamakta, bunun 

yanı sıra öğretmenlik mesleğine yönelik tutumunun da olumlu olması gerekmektedir (Çetin, 2006). 

Mesleğe karşı olumlu tutum içerisinde olan öğretmenler mesleğini severek ve isteyerek yapacak, 

olumsuz tutum içerisindeki öğretmenler ise tutumlarını davranışlarına yansıtacaklardır. Bu durumdan 

da en çok etkilenecek olanlar ise öğrencilerdir. Bu nedenle öğretmen adaylarının öğretmenlik 

mesleğine karşı tutumlarının ve bakış açılarının ortaya konması büyük bir öneme sahiptir. Bu amaca 

yönelik olarak birçok çalışma yapılmıştır (Üstün vd., 2004; Hoşgörür vd., 2002; Özbek vd., 2007; 

Gürbüz ve Kışoğlu, 2007; Oğuz ve Topkaya 2008, Temizkan, 2008; Çetinkaya, 2009).  

 Öğrenciler eğitim-öğretim sürecinde aktif öğrenen olmanın yanı sıra, sürekli olarak bilgilerini 

geliştirme sürecine katılmalı ve sorunlarına giderek daha fazla çözüm üretebilmelidirler. Bu tür bir 

süreçte öğretmenin rolü büyüktür. Başka bir ifadeyle öğretmen, tüm eğitimsel etkinliklerde bir 

temsilcidir. Bu denli önemli görevleri üstlenen öğretmenlik mesleği, doğal olarak uzmanlaşmayı ve 

profesyonelleşmeyi gerektirmektedir. Mesleki açıdan gerekli yeterliklerin yanında öğretmenlerin 

mesleğine yönelik olumlu tutum içinde de olması gerekmektedir. Bunun altında da öğretmen 

adaylarının öğretmenlik mesleğini gönüllü olarak tercih etmelerinin yattığı düşünülmektedir. Bu 

nedenle öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğini seçme sebeplerinin belirlenmesi büyük bir önem 

taşımaktadır. Buna yönelik olarak öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğini tercih etme sebeplerini 

ortaya koymak amacı ile ilgili olarak birçok araştırma yapılmıştır (Kyriacou & Coulthard, 2000; Reid 

& Caudwell, 1997; Özbek, 2007).  

 Ülkemizde öğretmen yetiştiren kurumlara her yıl artan sayıda öğrenci alınmakta ve öğrenciler 

de bu mesleği çeşitli nedenlerden (kişisel, sosyal ya da ekonomik vb.) dolayı tercih etmektedirler (Boz 

& Boz, 2008; Hacıömeroğlu & Taşkın, 2009; Özbek, 2007). Ayrıca, meslek seçimindeki faktörler 

bireyin o meslekteki verimini ve doyumunu yansıtmaktadır. 

 Bu nedenle mevcut çalışmanın amacı, Sınıf Öğretmenliği ve Fen Bilgisi Öğretmenliği birinci 

sınıfta öğrenim gören öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğini tercih etme sebeplerini ortaya 

koymaktır.  

 

2. YÖNTEM  

 Bu çalışmada, nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Nitel araştırmalarda algılar ve olaylar 

doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konulur (Yıldırım &Şimşek, 2004). Öğretmen 

adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik duygu ve düşüncelerini anlamada nitel araştırma 

yöntemleri birçok araştırmacı tarafından kullanılmıştır (Ubuz & Sarı, 2008). Bu araştırmada 

ilköğretim bölümünde öğrenim gören öğretmen adaylarının neden öğretmenlik mesleğini tercih 

ettiklerini anlamak için açık uçlu soru tekniği kullanılmıştır.  
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2.1. Örneklem  

 Araştırmanın örneklemini Bayburt Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümünde 

öğrenim gören toplam 267 (Sınıf Öğretmenliği=141; Fen Bilgisi Öğretmenliği= 126) öğretmen adayı 

oluşturmaktadır.  

 2.2. Veri Toplama Aracı 

 Öğretmenlik mesleğini tercih sebeplerine ilişkin öğrenci görüşlerini belirlemeye yönelik 

olarak araştırmacılar tarafından beş tane açık uçlu sorudan oluşan anket geliştirilmiştir. Aynı zamanda 

geliştirilen anket alanında uzman kişiler tarafından incelenmiştir.  

 2.3. Verilerin Analizi  

 Bu çalışmada, Sınıf Öğretmenliği ve Fen Bilgisi Öğretmenliği programına devam eden 

öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğini tercih sebeplerini belirlemek amacıyla adaylara açık uçlu 

sorular yöneltilmiştir. Öğrencilerin sorulara verdikleri cevaplar betimsel analiz yöntemiyle 

çözümlenmiştir. Her bir soruya verilen cevaplar kodlanarak çeşitli kategoriler oluşturulmuştur. 

Oluşturulan bu kategorilere ait frekanslar (F) ve yüzdeler (%) tablolar haline dönüştürülerek bulgular 

kısmında verilmiştir.   

3. BULGULAR  

 

 Elde edilen veriler Sınıf Öğretmenliği ve Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dallarında 

öğrenim gören öğretmen adayları olmak üzere iki grupta incelenmiştir.  

 Çalışmada ankette yer alan sorulara ilişkin olarak yapılan analizler neticesinde elde edilen 

bulgular aşağıda sunulmuştur. 

Soru 1: Küçükken ne olmak isterdiniz? Neden? 

Tablo 1. Öğrencilerin “Küçükken ne olmak isterdiniz? Neden?” sorusuna verdikleri cevapların 

dağılımı 

 Kategoriler F % 

Sınıf Öğretmenliği Öğretmen 60 43 

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik 21 15 

Avukat 14 10 

Doktor 9 6 
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Polis 6 4 

Diğer* 31 22 

Fen Bilgisi Öğretmenliği 

 

Öğretmen 42 33 

Doktor 23 18 

Mühendis 6 5 

Polis 6 5 

Diğer* 49 39 

Diğer*  kodu frekansı 5’in altında olan ifadelerin toplamını göstermektedir. 

 Tablo 1’den de görüldüğü gibi araştırmaya katılan öğrencilere “Küçükken ne olmak isterdiniz, 

Neden?” sorusu yöneltildiğinde Sınıf Öğretmenliği birinci sınıf öğrencilerinin %47’si öğretmen, 

%14’ü Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR), %9’u avukat, %13’ü doktor ve %4’ü polis olmak 

istediklerini belirtmişlerdir. Benzer şeklide Fen Bilgisi Öğretmenliği birinci sınıf öğrencilerinin %33’ü 

küçükken öğretmen olmak istediklerini belirtirken öğrencilerin %18’lik bir kısmı doktor, %5’lik bir 

kısmı mühendis ve %5’lik bir bölümü ise polis olmak istediklerini ifade etmişlerdir. Aşağıda 

öğrencilerin birinci soruya vermiş oldukları cevaplardan alınan bazı örneklere yer verilmiştir.   

“Küçükken öğretmen olmak isterdim çünkü ilkokul öğretmenime özeniyordum ve mesleğini icra edişi 

çok hoşuma gidiyordu.” (Sınıf Öğretmenliği) 

“Öğretmen olmak isterdim çünkü çocuklara bir şeyler anlatmak beni mutlu ediyor.” (Sınıf 

Öğretmenliği) 

“Küçükken öğretmen olmak istiyordum çünkü ilkokul öğretmenimi çok seviyordum ve onun gibi olmak 

istiyordum.” (Fen Bilgisi Öğretmenliği) 

“Öğretmen olmak isterdim çünkü insanlara yardımcı olabileceğim bir meslek sahibi olmak 

istiyordum.” (Fen Bilgisi Öğretmenliği) 

Soru 2: Öğretmenlik mesleğini neden tercih ettiniz? 

Tablo 2. Öğrencilerin “Öğretmenlik mesleğini neden tercih ettiniz?” sorusuna verdikleri cevapların 

dağılımı 

 Kategoriler F % 

Sınıf Öğretmenliği En ideal meslek 54 39 
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ÖSS puanı 43 30 

Mesleğe olan sevgi 16 11 

Öğretmeyi sevmek 10 7 

Çocuk sevgisi 8 6 

İş imkânları 7 5 

Diğer* 3 2 

Fen Bilgisi Öğretmenliği En ideal meslek 53 42 

Öğretmeyi sevmek 28 22 

ÖSS puanı 22 17 

Çocuk sevgisi 11 9 

Aile baskısı 6 5 

İş imkânları 5 4 

Diğer* 1 1 

Diğer*  kodu frekansı 5’in altında olan ifadeleri göstermektedir. 

 Tablo 2’den de anlaşılacağı gibi Sınıf Öğretmenliği birinci sınıfta öğrenim gören öğrencilerin 

%39’u öğretmenlik mesleğini kendileri için en ideal meslek olarak gördüklerinden dolayı bu mesleği 

tercih ettiklerini belirtirken %30’u öğretmenlik mesleğini tercih etme sebebi olarak ÖSS puanlarını 

göstermektedirler. Aynı zamanda Sınıf Öğretmenliği öğrencilerinin %11’i mesleğe karşı olan 

sevgilerinden dolayı öğretmenliği seçtiklerini belirtirken %7’si öğretmeyi sevdiğinden, %6’sı 

çocuklara karşı olan sevgisinden, %5’i ise iş bulma imkânlarından dolayı bu mesleği tercih ettiklerini 

ifade etmişlerdir. Benzer şekilde Fen Bilgisi Öğretmenliği birinci sınıf öğrencilerinin %42’si 

öğretmenlik mesleğini kendileri için ideal bir meslek olarak gördüklerinden dolayı öğretmenlik 

mesleğini tercih ettiklerini ifade ederlerken %22’si öğretmeyi sevdiklerinden, %17’si ÖSS 

puanlarından, %9’u çocuk sevgisinden, %5’i aile baskısından, %4’ü ise iş imkânlarının varlığından 

dolayı bu mesleği tercih ettiklerini belirtmişlerdir. Aşağıda öğrencilerin ikinci soruya vermiş oldukları 

cevaplardan alınan bazı örneklere yer verilmiştir. 

“Değişen sınav sistemine tekrar hazırlanmak zor geldi. ÖSS puanım yettiği için bu mesleği tercih 

ettim.” (Sınıf Öğretmenliği) 

“Kendi kişilik yapıma uygun, bayanlar için en ideal meslek olduğunu ve ilerde kendi çocuklarıma 

vakit ayırabileceğimi düşündüğüm için tercih ettim.” (Sınıf Öğretmenliği) 
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“Küçüklükten beri öğretmen olmak istiyordum ve öğretmenlik mesleğini seviyordum.” (Sınıf 

Öğretmenliği) 

“Bana uygun ve yapabileceğimi düşündüğüm için, kutsal bir meslek.” (Sınıf Öğretmenliği) 

“ÖSS’de istediğim puanı alamadığım için bu mesleği tercih ettim.” (Fen Bilgisi Öğretmenliği) 

“Bana daha uygun, daha saygın, kutsal bir meslek olduğu için tercih ettim.” (Fen Bilgisi 

Öğretmenliği) 

“Severek ve isteyerek yapabileceğim ve kutsal bir meslek olduğuna inandığı için öğretmenlik 

mesleğini tercih ettim.” (Fen Bilgisi Öğretmenliği) 

“Gelecek nesillere faydalı olabilmek, bilgilerimi paylaşabilmek, çocuklara ders anlatabilmek ve bir 

şeyler öğretebilmek için tercih ettim.” (Fen Bilgisi Öğretmenliği) 

Soru 3: Eğitim fakültesinde okuyor olmaktan mutlu musunuz? 

Tablo 3. Öğrencilerin “Eğitim fakültesinde okuyor olmaktan mutlu musunuz?” sorusuna verdikleri 

cevapların dağılımı  

 Kategoriler F % 

Sınıf Öğretmenliği Evet, mutluyum. 110 78 

Kısmen mutluyum. 15 11 

Hayır, mutlu değilim. 16 11 

Fen Bilgisi Öğretmenliği Evet, mutluyum. 97 77 

Kısmen mutluyum. 13 10 

Hayır, mutlu değilim. 16 13 

 

 Tablo 3’te de görüldüğü gibi Sınıf Öğretmenliği birinci sınıf öğrencilerinin %78’i bulunduğu 

fakültede okumaktan mutlu olduğunu belirtirken, %11’u kısmen mutlu, %11’i ise mutlu olmadığını 

ifade etmişlerdir. Yukarıdaki tabloya bakıldığında (Tablo 3) Fen Bilgisi Öğretmenliği birinci sınıf 

öğrencilerinin %77’sinin eğitim fakültesinde öğrenim görmekten mutlu olduğu görülürken, geriye 

kalan öğrencilerin %10’unun kısmen mutlu, %13’ünün ise mutlu olmadığı görülmektedir. Aşağıda 

öğrencilerin üçüncü soruya vermiş oldukları cevaplardan alınan bazı örneklere yer verilmiştir. 

“İsteyerek kazandığım için mutluyum.” (Sınıf Öğretmenliği) 
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“Mutluyum çünkü çocukluktan beri hayalim öğretmen olabilmekti.” (Sınıf Öğretmenliği) 

“Önce mutlu değildim ama zamanla sevdim.” (Sınıf Öğretmenliği) 

“Hayalimdeki mesleğe ulaşamadığım için mutsuzum.” (Sınıf Öğretmenliği) 

“Mutluyum çünkü öğretmenlik mesleğinin ayrı bir yeri olduğunu düşünüyorum.” (Fen Bilgisi 

Öğretmenliği) 

“İlerde benim de yetiştireceğim öğrenciler olacağı için mutluyum.” (Fen Bilgisi Öğretmenliği) 

“KPSS sınavının kaygısından dolayı kısmen mutluyum.” (Fen Bilgisi Öğretmenliği) 

“Mutlu değilim çünkü eğitim fakültesi mezunlarının birçoğunun KPSS sınavı yüzünden atanamadığını 

gördükçe bin pişman oluyorum.” (Fen Bilgisi Öğretmenliği) 

Soru 4: Eğitim fakültesinde okuyor olmaktan mutlu değilseniz hangi mesleği tercih etmek isterdiniz, 

neden? 

Tablo 4. Öğrencilerin “Eğitim fakültesinde okuyor olmaktan mutlu değilseniz hangi mesleği tercih 

etmek isterdiniz, neden?” sorusuna verdikleri cevapların dağılımı 

 Kategoriler F % 

Sınıf Öğretmenliği Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik  16 52 

Hukuk 8 26 

Polis  5 16 

Diğer* 2 6 

Fen Bilgisi Öğretmenliği Sağlıkçı  13 45 

Mühendis 11 38 

Diğer* 5 17 

Diğer*  kodu frekansı 5’in altında olan ifadeleri göstermektedir. 

 Tablo 4’ten de anlaşılacağı gibi Sınıf Öğretmenliği birinci sınıf öğrencilerinden eğitim 

fakültesinde okumaktan memnun olmayan öğrencilerin %52’si öğretmenlik yerine PDR okumak 

istediklerini, %26’sı ise hukuk okumak istediklerini belirtmişlerdir. Eğitim fakültesinde okumaktan 

memnun olmayan Fen Bilgisi Öğretmenliği birinci sınıf öğrencilerinin ise %45’i sağlık ile ilgili bir 

bölümde okumak istediklerini ifade ederken %38’i mühendislik okumak istediklerini belirtmişlerdir. 
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Aşağıda öğrencilerin dördüncü soruya vermiş oldukları cevaplardan alınan bazı örneklere yer 

verilmiştir. 

“Hukuk okumak isterdim çünkü garanti bir iş alanı olduğunu düşünüyorum.” (Sınıf Öğretmenliği) 

“İnsanlarla psikolojik olarak ilgilenmek, onları dinlemek ve yardımcı olmak için PDR okumak 

isterdim.” (Sınıf Öğretmenliği) 

“PDR okumak isterdim çünkü beni en çok mutlu edecek meslek olduğunu düşünüyorum.” (Sınıf 

Öğretmenliği) 

“Polis olmayı küçüklükten beri istiyordum.” (Sınıf Öğretmenliği) 

“Sağlık alanıyla ilgili bir meslek isterdim çünkü mezun olunca iş bulmak için zaman geçmezdi.” (Fen 

Bilgisi Öğretmenliği) 

“Ders anlatma kabiliyetim olmadığı için mühendis olmak isterdim.” (Fen Bilgisi Öğretmenliği) 

“Öğretmen olmak için kendimi yetersiz hissediyorum, mühendislik okumak isterdim, içimde 

atanamama korkusu var.” (Fen Bilgisi Öğretmenliği) 

“Küçüklüğümden beri sağlıkçı olmak isterdim. Öğretmen olmak aklımın ucundan bile geçmezdi.” 

(Fen Bilgisi Öğretmenliği) 

Soru 5: Bu mesleği tercih etmenizde herhangi bir kişinin etkisi oldu mu? 

Tablo 5. Öğrencilerin “Bu mesleği tercih etmenizde herhangi bir kişinin etkisi oldu mu?” sorusuna 

verdikleri cevapların dağılımı 

 Kategoriler F % 

Sınıf Öğretmenliği Hayır, kimsenin etkisi olmadı. 65 46 

Ailemin etkisi oldu. 51 36 

Çevremin etkisi oldu. 23 16 

Diğer* 2 2 

Fen Bilgisi Öğretmenliği Hayır, kimsenin etkisi olmadı. 44 35 

Ailemin etkisi oldu. 57 45 

Çevremin etkisi oldu. 23 18 

Diğer* 2 2 
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Diğer*  kodu frekansı 5’in altında olan ifadeleri göstermektedir. 

 Tablo 5’te de görüldüğü gibi araştırmaya katılan Sınıf Öğretmenliği birinci sınıf öğrencilerinin 

%46’sı eğitim fakültesini tercih ederken hiç kimsenin etkisinde kalmadıklarını belirtirken %36’sı 

ailenin %16’sı ise çevrenin etkisinde kaldıklarını ifade etmişlerdir. Fen Bilgisi Öğretmenliği 

öğrencilerinin %35’i öğretmenlik mesleğinin seçiminde kimsenin etkisinin olmadığını ifade ederken 

%45’lik bir kısım ailenin etkisi olduğunu %18’lik bir kısım ise çevrenin etkisinin olduğunu 

belirtmişlerdir.   

“Kimsenin etkisi olmadı. Hep öğretmen olmak istemişimdir. Puanımı öğrenince sadece öğretmenlik 

tercihi yaptım.” (Sınıf Öğretmenliği) 

 “Anne ve babamın büyük etkisi oldu. Öğretmenlik mesleğini bayanlara çok yakıştırıyorlardı. 

Tatillerinin fazlalığı, çalışma saatleri; bu mesleği anne ve babam için cazip kılıyordu.” (Sınıf 

Öğretmenliği) 

“Tercihimde öğretmenlerimin etkisi oldu. Çünkü onlar da benim kendileri gibi bilinçli bir eğitimci 

olmamı istiyorlardı.” (Sınıf Öğretmenliği) 

“Hayır, kimsenin etkisi olmadı. Meslek seçimi kişinin kendine özgü olmalıdır. Duyarlı ailelerin de 

herhangi bir baskıda bulunduklarını sanmıyorum.” (Fen Bilgisi Öğretmenliği) 

“Kesinlikle etkisi oldu. Bana kalsa bir yıl daha ÖSS’ye hazırlanacaktım fakat özellikle anne ve 

babamın etkisi çok fazla olduğu için tercih yapmak zorunda kaldım.” (Fen Bilgisi Öğretmenliği) 

“Öğretmenlik mesleğini çevremizde itibarlı ve değer verilen bir meslek olduğu için tercih ettim.” (Fen 

Bilgisi Öğretmenliği) 

4. TARTIŞMA VE SONUÇ 

 Bu çalışmada, Sınıf Öğretmenliği ve Fen Bilgisi Öğretmenliğinde öğrenim gören öğrencilerin 

öğretmenlik mesleğini tercih etme sebeplerinin araştırılması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda 

elde edilen bulgular öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun öğretmenlik mesleğini ideal bir meslek 

olarak gördüklerini ve bu yüzden bu mesleği tercih ettiklerini göstermektedir. Bununla birlikte 

mesleğe olan sevgi, öğretmeyi sevmek ve çocuk sevgisi öğrencilerin öğretmenlik mesleğini 

seçmelerinde etkili olan diğer faktörler arasında yer almaktadır. Benzer şekilde Hacıömeroğlu & 

Taşkın (2009) tarafından yapılan bir araştırmada, öğrencilerin ders anlatmayı ve çocukları 

sevmelerinin öğretmenlik mesleğini tercih etme sebeplerinin arasında olduğu ortaya konmuştur. 

Ayrıca, öğrenciler iş bulabilme imkânlarından dolayı da öğretmenlik mesleğini tercih ettiklerini 

belirtmişlerdir. Bu bulguya paralel olarak Erdem & Şimşek (2000) tarafından yapılan bir çalışmada 

öğretmenlik mesleğinin iş bulma şansının yüksekliği gibi ekonomik sebeplerle tercih edildiği 
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saptanmıştır. Buna karşın üniversite sınavında diğer bazı meslekler için yeterli puanın alınamaması ve 

aile baskısı gibi zorunlu sebeplerden dolayı da eğitim fakültelerini tercih eden öğrencilerin bulunduğu 

görülmektedir. Boz ve Boz (2008) tarafından yapılan bir çalışmada öğretmen adaylarının bir kısmının 

öğretmenliği mecburiyetten, üniversite sınavında başka tercih yapma imkânlarının olmamasından 

dolayı tercih ettikleri belirlenmiştir. Aynı şekilde Okçabol ve Gök (1998) yaptıkları bir araştırmaya 

katılan öğrencilerin önemli bir kısmının ya zorunlu olarak ya rastlantı ya da öğrenci seçme sınavı 

sonucunda, pek istekli olmadan bu mesleğe girdiklerini tespit etmişlerdir. Ancak her meslek gibi 

öğretmenlik mesleği de “Hiç olmazsa öğretmen olayım” anlayışına sahip öğrencilerin tercih edeceği 

bir meslek olmamalıdır. Çünkü bir meslekte başarılı olabilmek o mesleği severek ve isteyerek 

yapmaktan geçmektedir. Bu durumda öğretmenlerin mesleğine karşı geliştirdiği olumlu tutumla ile 

ilgilidir (Kaya & Büyükkasap, 2005). Ayrıca zorunlu sebeplerden dolayı istemediği bir mesleği seçen 

ve ömür boyu bu mesleği sürdürmekte kendini mecbur hisseden bir öğretmenin eğitime ne kadar katkı 

sağladığının belirlenmesinin de ayrı bir çalışmanın konusu olduğu açıktır. 

 Ayrıca bulgular öğrencilerin büyük bir kısmının küçüklüğünde de öğretmen olmak 

istediklerini ortaya koymaktadır. Bu durum aslında öğrencilerin birçoğunun küçüklüğünde hayalini 

kurmuş oldukları mesleğe yöneldiklerinin somut bir göstergesidir. Ayrıca elde edilen veriler 

öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun eğitim fakültesinde okumaktan memnun olduklarını, bazı 

öğrencilerin ise istemeyerek bu mesleği tercih ettiklerini ancak zamanla bu mesleği sevmeye 

başladıklarını ortaya koymaktadır. Benzer şekilde Karahan vd., (2009) tarafından yapılan bir 

araştırmada, öğretmenlik mesleğini istemeyerek seçtiklerini ifade eden öğrencilerin aldıkları lisans 

eğitimleri sayesinde mesleğe daha sıcak bakmaya başladıklarını ifade ettikleri belirlenmiştir.  

 Öğrencilerin birçoğu öğretmenlik mesleğinin seçiminde herhangi bir kişinin etkisinde 

kalmadıklarını belirtmelerine rağmen bir kısmı aileden ve çevreden etkilendiklerini ifade etmişlerdir. 

Bulgular öğrencilerin meslek seçiminde ailenin, çevreye oranla daha büyük bir etkiye sahip olduğunu 

göstermektedir. Boz ve Boz (2008) tarafından yapılan bir araştırmada da öğrencilerin öğrenim 

hayatlarında, öğretmenliği seçmelerindeki en önemli etkenin öğretmenlerinin olduğu saptanmıştır. Bu 

çalışmalarla paralellik gösteren başka çalışmalar da bulunmaktadır (Karahan vd., 2009). Ayrıca 

bulgular kısmında aile baskısından dolayı öğretmenlik mesleğini tercih etmek zorunda kalan 

öğrencilerin ifadeleri yer almaktadır. Bu kapsamda bireylerin mesleğinde başarılı olabilmeleri için 

isteyerek o mesleği seçmeleri gerektiği konusunda öğrenci ailelerinin çocuklarına gereksiz baskı 

uygulamamaları ile ilgili olarak bilinçlendirilmeleri açısından sınava girecek öğrencilerin ailelerine 

yönelik seminerler düzenlenebilir.  
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ÖZET 

Sınav Yoluyla Öğrenme Yöntemi (SYÖY), öğretme-öğrenme sürecinin sınav temelli 

düzenlenmesi esasına dayalı bir yöntemdir. Bu yöntem kapsamında, öğrencilere işlenecek konuyla 

ilgili dağıtılan soruları yazılı olarak cevaplandırır; daha sonra cevap kağıtları birbirleriyle değiştirilir 

ve kitap/ders notlarından da yararlanarak kağıtlar öğrenciler tarafından değerlendirilir; değerlendirilen 

kağıtlar, incelenmek ve bir sonraki hafta öğrencilere dağıtılmak üzere öğretim elemanı tarafından 

toplanır; kağıtlar toplandıktan sonra, aynı sorular öğretim elemanının rehberliğinde soru-cevap 

yöntemiyle sözlü olarak öğrenciler tarafından cevaplandırılır ve cevapların yetersiz olması durumunda 

öğretim elemanı devreye girerek sorunun anlaşılmasına katkı sağlar; ve son olarak öğretim elemanı 

öğrencilerle birlikte konuyu özetleyerek dersi tamamlar. Bu araştırmanın amacı, Gazi Üniversitesi 

Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi üçüncü sınıf öğrencileri arasından Öğretim Teknolojileri ve 

Materyal Geliştirme dersini alan öğrencilerin bu derste uygulanan SYÖY’ne ilişkin görüşlerinin 

belirlenmesidir.  Araştırmada, bir denemelik örnek olay araştırma deseni kullanılmıştır. Araştırmanın 

çalışma evrenini, Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi üçüncü sınıf öğrencilerinden 

2009-2010 akademik yılı Güz döneminde Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme dersine kayıtlı 

olanlar (N=254) oluşturmaktadır. Araştırma verileri, uygulama sonrasında Sınav Yoluyla Öğrenme 

Yöntemini Değerlendirme Ölçeği (Cronbach α: .88) yardımıyla toplanmıştır.  Faktör analizi sonuçları 

3 alt boyutu ortaya çıkarmıştır: anlamlı öğrenme, ezbere öğrenme ve sınav hazırlık. Öğrenci 

görüşlerinin yüzde dağılımı ve ortalamaları, öğrencilerin büyük çoğunluğunun bu yöntemin anlamlı 

öğrenmeye ve sınavlara hazırlanmaya katkı sağladığına katıldıklarını diğer yandan ezbere öğrenmeyi 

teşvik etmesi konusunda da bir kararsızlığın olduğunu ortaya çıkarmıştır. İki Faktörlü ANOVA 

sonuçları,  anlamlı öğrenme ve sınava hazırlık alt boyutlarında kız ve erkek öğrencilerin görüşleri 

arasındaki farklılığın anlamlı olduğunu, Turizm Eğitimi Bölümü öğrencilerinin SYÖY’ne ilişkin 

mailto:etopbas@gazi.edu.tr
mailto:byucel@gazi.edu.tr
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tutumunun diğer bölümlerden anlamlı düzeyde daha düşük olduğunu göstermiştir. Ezbere öğrenme alt 

boyutunda ise, cinsiyet ve bölüm faktörlerine göre herhangi bir farklılık tespit edilmemiştir.  

 Anahtar kelimeler: Sınav Yoluyla Öğrenme Yöntemi, öğrenci merkezli değerlendirme, izleme 

değerlendirmesi 

ABSTRACT 

 Learning via examination method (LVEM) is the design of teaching learning process based on 

examination. In the scope of this method, students answer questions in relation to the topic that will be 

taught; they exhange their exam papers with each other and assess their peers’ exam paper by means 

of lecture book/notes; these assessed papers are collected by the instructor in order to be examined and 

distributed in the subsequent week; after the papers are collected, the questions and answers are 

discussed via questioning method with the guidance of the instructor and when the answers are 

inadequate, the instructor contributes to understanding of the questions; and finally, the instructor 

summarizes the topic together with students. The purpose of this study was to ascertain the opinions of 

the third year students, who were enrolled into Educational Technology and Material Development 

(ETMD) course in the Faculty of Commerce and Tourism Education, toward LVEM used in this 

course. In this study, the one shot case study design was used. Students who registered for ETMD 

course taught in Gazi University the Faculty of Commerce and Tourism Education in the Fall semester 

of 2009-2010 academic year constituted the population of the study (N=254). Data were collected 

through Learning via Examination Method Scale at the end of the study (Cronbach α: .88). Three 

factors were extracted as a result of factor analysis: meaningful learning, learning based on 

memorization, and preparation for exams. Percentage distribution and arithmetic mean values of the 

students’ opinions revealed that most of them agreed on the contribution of LVEM to meaningful 

learning and the preparation for exams and undecided about whether this method stimulates learning 

based memorization. Two way ANOVA results showed that for the meaningful learning and 

preparation for exam constructs, female students had a significantly more positive attitudes toward 

this method than male students and attitudes of the students of the Department of Tourism Education 

toward LVEM were significantly lower than that of the other students. Concerning learning based on 

memorization construct, statistically significant differences according to gender and department of the 

students were not detected. 

 Keyword: Learning via examination method, learner centered assessment, formative 

assessment 
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1. GİRİŞ 

1.1. Problem Durumu 

Her felsefi ve psikolojik yaklaşım eğitim kavramını kavrama yüklediği amaç doğrultusunda 

tanımlamaktadır. Bu bağlamda, “İdealistler eğitimi bireyi Tanrı’ya ulaştırma; Realistler bireyi 

toplumsal değerlere göre yetiştirme;  Marksistler çelişkiyi en aza indirip üretimde bulundurma; 

Pragmatistler yaşantılar yoluyla kişide istendik davranışlar oluşturma; Varoluşçular ise insanı sınır 

durumuna getirme süreci” (Sönmez, 1994:2) olarak tanımlamaktadırlar. Belirtilen tanımların dışında, 

eğitim kavramını beyin temelli olarak tanımlama denemeleri de bulunmaktadır. Bu çerçevede eğitim, 

“fiziksel uyarımlar sonucu, beyinde istendik biyo-kimyasal değişiklikler oluşturma süreci” (Sönmez, 

1994:2) şeklinde ifade edilmektedir. Öğrenme kavramı “yeni sinapsların geliştirilmesi veya mevcut 

sinapsların güçlendirilmesi veya zayıflatılması olgusu” (OCDE,2002:52) olarak kabul edildiğinde, 

eğitim kavramı, yeni sinapsların geliştirilmesi, mevcut sinapsların güçlendirilmesi veya zayıflatılması 

süreci olarak da tanımlanabilir. 

Eğitim kavramının tanımı, farklı felsefi yaklaşımlara göre çeşitlilik gösterse de tüm 

yaklaşımlarda eğitim bir süreç olarak ortaya çıkmaktadır. Süreç, belli bir sonuca ulaşmak veya bir 

oluşumu gerçekleştirmek için birbirini izleyen olayların ya da durumların akışıdır. Eğitim süreci ise, 

birbirini izleyen ve birbiri üzerine biriken öğrenme ve öğretme olayları olarak tanımlanabilir (Demirel 

ve Yağcı, 2007:3). Eğitim ve eğitim süreci kavramlarının tanımlarından hareketle eğitimde temel 

amacın bireyde istenilen öğrenmeleri (davranış değişiklikleri) gerçekleştirmek olduğu söylenebilir. 

İstenilen öğrenmeler, ancak belli bir öğretim programı çerçevesinde sağlanabilir.  

Öğretim Programı, "belli bilgi kategorilerinden oluşan ve bir kısım okullarda beceriye ve 

uygulamaya ağırlık tanıyan eğitim programının amaçları doğrultusunda ve planlı bir biçimde 

kazandırılmasına dönük bir programdır. Daha kısa bir ifadeyle, öğretme-öğrenme süreçleri ile ilgili 

tüm etkinlikleri kapsayan bir programdır (Varış, 1994:18). Öğretim programı içinde yer alan ve dersle 

ilgili olan eğitim faaliyetlerinin sistematik bir şekilde düzenlendiği plana ise Ders Programı 

denmektedir (Varış, 1994:18). Bir öğretim programı; hedef, içerik, öğretme-öğrenme süreci ve 

değerlendirme unsurlarından oluşur. Hedef, bireyin eğitim süreci sonunda kazanması gerekli 

özelliklere, içerik söz konusu özellikleri kazanmaya yönelik konular bütününe, öğretme-öğrenme 

süreci özelliklerin kazandırılması sürecine, değerlendirme ise belirlenen özelliklerin kazanılma 

düzeyini belirlemeye yönelik faaliyetlere işaret eder. 

Öğretim programı bağlamında, programın değerlendirme aşamasında işe koşulan sınav, 

öğrenme hedefleri ile öğrenci kazanımları arasındaki farkı belirlemeye hizmet eden bir eğitsel 

etkinliktir. Sınavları “öğrenci davranışlarının gözlenip nicelendirilmesi amacıyla hazırlanmış ölçme 

durumları” olarak tanımlayan Turgut (1995:171), sınavların; kullanış amaçları (seçme, yarışma, 
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yeterlik, sınıflama ve tarama sınavları), uygulanış yöntemleri (açık kitap ve dışarıda cevaplandırılan 

sınavlar) ve uygulama zamanlarına (kısa süreli, ara, dönem sonu ve bitirme sınavları) göre üç grupta 

toplanabileceğini belirtmektedir (Turgut, 1995:172-179).  

Sınavın türü, amacı ve uygulanma zamanı ne olursa olsun her sınavın üç temel değişkeni 

bulunmaktadır. Birincisi sınayan, ikincisi sınanan, üçüncüsü ise sınama konusu. Bu üçlü yapı içinde, 

sınav sonucunda sınama konusuna bağlı olarak sınanan hakkında bilgi elde edilir. Elde edilen bilgi 

çerçevesinde sınanan hakkında bir yargıya varılır.  

Sınayan ve sınanan açısından incelendiğinde, sınavların; sınav öncesi, sınav sırası ve sınav 

sonrası olmak üzere üç ana aşamadan oluştukları gözlenmektedir. Sınayan sınav öncesinde sınav 

hazırlıklarını yapar, sınav sırasında sınavın koşullara uygun bir biçimde gerçekleşmesini sağlar, sınav 

sonrasında ise değerlendirme yapar. Sınanan ise, sınav öncesinde sınav konularını çalışır, sınav 

sırasında sınav konusuyla ilgili bilgilerini ortaya koyar ve sınav sonrasında verdiği cevapların 

doğruluğunu/yanlışlığını araştırır.  

Öğrenciler, özellikle vize ve final sınavları dönemlerinde gözlendiğinde, onların sınav 

öncesinde ve sınav sırasında çok yoğun çalıştıkları, sınav sonrasında ise, o kadar yoğun olmasa bile, 

sınavda çıkan sorularla ilgili olarak arkadaşlarıyla tartıştıkları görülmektedir. Öğrenci her üç dönemde 

de öğrenme konusuyla aktif halde etkileşimde bulunmaktadır. Öğrenciyi öğrenme konusuyla bu denli 

aktif bir şekilde etkileşime girdirmede başarılı olan bir eğitsel etkinlik (sınav), öğretme-öğrenme 

sürecinde de işe koşulabilir. Diğer yandan, okullardaki tüm öğretim faaliyetlerinin bir sınavla ve 

sınava bağlı olarak bir değerlendirmeyle (Leclercq, Nicaise ve Demeuse,2004 :273) sonuçlandığı 

dikkate alındığında, sınavın bir öğrenme yöntemi olarak işe koşulması sınanan açısından yararlı 

olabileceği öngörülebilir. Burada amaç sınavın öğretim süreci içerisinde vize ve final olarak 

öğrencilere not vermek amacıyla kullanılması değil, öğrencilerin etkili öğrenmelerine yardımcı 

olabilmek amacıyla bir öğrenme aracı olarak süreç içerisinde düzenli sıklıkta uygulanmasıdır. Aksi 

halde, vize ve finaller bir defaya mahsus uygulandıklarında öğrencilerin aralıksız bir şekilde 

çalışmasına neden olmaktadır ki; bilişsel psikoloji alanında yapılan çalışmalar aralıksız bir şekilde 

dinlenmeden yapılan yoğun çalışmalar yerine, dinlenilerek ve araya zaman bırakılarak küçük 

dilimlerle yapılan çalışmaların daha çok kalıcılığa ve öğrenmeye katkı sağladığını göstermektedir 

(Donovan ve Radosevich, 1999:796; Willingham, 2002, akt. Myers ve Myers, 2007:228-229). Bu 

nedenle, mevcut araştırmalar, sınavların öğrencilere harf vermek amacından ziyade öğrenme aracı 

olarak sıklıkla ve düzenli olarak uygulanmasının önemini vurgulamaktadır (Butler ve Roediger, 

2007:514-517). Örneğin, Kang, McDermott ve Roediger (2007:547)’in üniversite öğrencileri üzerine 

yaptıkları bir çalışmada geribildirimi yapılan kısa cevaplı testlerin bilginin daha uzun süreli kalıcılığını 

sağladığını ortaya çıkarmışlardır; bu sebeple, öğrenmenin geliştirilmesi için geribildirim yapılan kısa 

sorulu sınavların düzenli yapılmasını önermektedirler. 
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Öğrencilere ve onların ne öğrendiklerine odaklı olarak öğrenmenin geliştirilmesi amacını 

taşıyan öğrenme merkezli değerlendirme yaklaşımının bir süreç ve bir araç olarak öğretim sürecine 

dahil edilmesi gerektiği savunulan bir görüştür (Gerdy, 2002: 68-70; Huba ve Freed, 2000:8). Öğretim 

ve değerlendirmenin birlikte sürdürüldüğü ortamlarda öğrencilerin hem öğrendiklerini uygulama hem 

de sürekli geribildirim alma imkanına sahip olduğu böylelikle performanslarını değerlendirip 

geliştirebildikleri ifade edilmektedir (Huba ve Freed, 2000:55). Ayrıca, öğrencilerin yeni oluşacak 

öğrenmelerinde doğru şemaların oluşturulması için öğrenci eksiklik ve yanlışlarının zaman 

geçirilmeden düzeltilmesi ve dolayısıyla izleme değerlendirmelerinin yapılmasının önemi de 

vurgulanmaktadır (Senemoğlu, 2001:290).  

Bu bağlamda, bir öğrenme ve izleme değerlendirme aracı olarak Sınav Yoluyla Öğrenme 

Yöntemi (SYÖY), öğrencilerin öğrenmeleri ile ilgili zamanında dönüt sağlayan bir yöntem olarak 

karşımıza çıkmaktadır. SYÖY, öğrencilerin sınav dönemlerindeki; sınav öncesi, sınav sırası ve sınav 

sonrasındaki davranışlarının gözlenmesiyle geliştirilen ve uygulanan bir yöntemdir. Bu yöntemin, 

öğrencinin sınav öncesi işlenecek konuyu çalışmak suretiyle konuyla ilgili ön hazırlık yapmasına, 

sınav sırasında ön hazırlık sırasında edindiği bilgileri pekiştirmesine, sınav sonrasında arkadaşlarıyla 

tartışarak eksiklerini görmesine, arkadaşlarından birinin kağıdını değerlendirerek bir yazılı kağıdını 

değerlendirme becerisi kazanmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Dolayısıyla, sınav, bir 

yöntem olarak öğretme-öğrenme sürecinde işe koşulduğunda; öğrencinin ders çalışmaya istekli hale ve 

derse hazırlıklı gelmesinde, derse düzenli çalışmasında ve etkin katılımında, konuyu etkili bir şekilde 

öğrenmesinde, öğrenme eksikliklerini görmesinde etkili olabilir. Bunlarla birlikte, sınav, öğrencinin 

öğretmenin soru tipini öğrenmesine, sınav heyecanının azalmasına, vize ve finallere daha rahat bir 

biçimde hazırlanmasına katkı sağlayabilir. 

   Bu bilgiler ışığında, SYÖY Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi’nde 

üçüncü sınıfta okutulan Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme (ÖTMG) dersinde 

uygulanmıştır. Bu araştırmanın amacı, ÖTMG dersini alan öğrencilerin SYÖY’ne ilişkin görüşlerinin 

ne olduğunu belirlemektir. Bu bağlamda, “öğrencilerin SYÖY’ne ilişkin görüşleri nelerdir?”  sorusuna 

cevap aranmaktadır. 

 

2. YÖNTEM 

 2.1. Araştırma Deseni 

Araştırmada, bir denemelik örnek olay araştırma deseni (one-shot case study design) 

kullanılmıştır (Fraenkel ve Wallen, 2003). 2009-2010 Güz döneminde ÖTMG dersini alan 
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sınıflarda 10 hafta süresince tüm teorik konular SYÖY’ne göre işlenmiştir. Bu yönteme göre, 

konular işlenirken aşağıda işlemler gerçekleştirilmiştir:   

1. Öğrencilere işlenecek konuyla ilgili sorular dağıtılmış ve onlardan soruları yazılı olarak 

cevaplandırmaları istenmiştir. Sınav kağıdında sorulan bu sorular bilgi, kavrama, uygulama, analiz ve 

sentez düzeyinde açık uçlu sorulardır.  

2. Cevaplama işlemi tamamlandıktan sonra, öğrenciler cevap kağıtlarını birbirleriyle değiştirmişler 

ve kitap veya ders notlarından yararlanarak akranlarının kağıtlarını değerlendirmişlerdir. 

3. Değerlendirilen kağıtlar, incelenmek ve bir sonraki hafta öğrencilere dağıtılmak üzere öğretim 

elemanı tarafından toplanmıştır.  

4. Kağıtlar toplandıktan sonra, aynı sorular öğretim elemanının rehberliğinde soru-cevap 

yöntemiyle sözlü olarak öğrenciler tarafından tartışılmış, öğrencilere dönütler verilmiş ve 

anlaşılmayan konularda öğretim elemanı devreye girerek sorunun anlaşılmasına katkı sağlamıştır. 

Öğrenci cevaplarının tartışılması sürecinde tahtada konu ile ilgili kavram haritası oluşturulmuştur. 

5. Son olarak, öğretim elemanı öğrencilerle birlikte konuyu özetleyerek dersi 

tamamlamıştır.      

 

 2.2. Evren 

 Araştırmanın çalışma evrenini, Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi 

üçüncü sınıf öğrencilerinden 2009-2010 akademik yılı Güz döneminde ÖTMG dersine kayıtlı 

olan öğrenciler oluşturmaktadır. Fakültede, Büro Yönetimi Eğitimi Bölümü, İşletme Eğitimi 

Bölümü, Turizm İşletmeciliği Eğitimi Bölümü ve Muhasebe Eğitimi Bölümü olmak üzere 4 

aktif bölüm bulunmaktadır. Bu bölümlerde 2009-2010 Güz döneminde ÖTMG dersine toplam 

272 öğrenci kayıt yaptırmış olup bu araştırmada 254 kişiye ulaşılmıştır. Bu öğrencilerin 

bölümlere ve cinsiyetlere dağılımı Tablo 1’de verilmiştir. Cinsiyetini belirtmemiş olan bir 

öğrenci dışındaki diğer öğrencilerin 140’ı kız, 113’ü erkek öğrencidir. Bu öğrencilerin %56’sı 

Muhasebe Eğitimi Bölümü öğrencisidir. Bu oranın yüksek olmasının sebebi, bu bölümün 

normal öğretimde iki, ikinci öğretimde bir olmak üzere toplam üç şubeden oluşmasıdır. Geri 

kalan öğrencilerin ise, %22’si Büro Yönetimi, %13’ü İşletme, %9’u da Turizm Eğitimi 

Bölümü öğrencileridir. 
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Tablo 1: Araştırmaya katılan öğrencilerin cinsiyete ve bölümlere göre frekans ve yüzde 

dağılımları 

   f %   

CİNSİYET Kız  140 55   

  Erkek  113 45   

  Toplam 253 100   

BÖLÜM Muhasebe  143 56   

  Büro 56 22   

  İşletme  32 13   

  Turizm  23 9   

  Toplam 254 100   

 

 2.3.Veri Toplama Aracı 

 ÖTMG dersinde gerçekleştirilen uygulama sonrasında Sınav Yoluyla Öğrenme 

Yöntemi Ölçeği (SYÖYÖ) uygulanmıştır. Bu ölçek geliştirilmeden önce bu sınıflardaki 

öğrencilere “SYÖY’nin size sağladığı yararlar ve sakıncalar nelerdir?” sorusu sorulmuş ve 

yazılı olarak cevap vermeleri istenmiştir. Alınan cevapların değerlendirmesi sonucunda en 

çok tekrar edilen 15 ifade ölçekte yer almıştır. Bu ölçeğin güvenirliği, Cronbach α katsayısı,  

.88 olarak bulunmuştur. 

 Ölçeğin faktör yapısını ortaya koyabilmek amacı ile açıklayıcı faktör analizi 

gerçekleştirilmiştir. Faktörlerin belirlenmesi için Ana Bileşenler (Principal Components) 

yönteminden, faktör yapısını daha basit hale getirerek faktör yüklerinin belirlenmesi için ise 

Varimax Rotasyon yönteminden yararlanılmıştır. Tablo 2’de verilen Bartlett küresellik testi 

(Bartlett’s Test of Sphericity) ve KMO uygunluk ölçütü (Kaiser-Meyer-Okin Measure of 

Sampling Adequacy) değerleri çalışılan verilerin faktör analizi için uygun olduğunu 

göstermektedir. Çünkü Bartlett testinin reddi ve KMO ölçütünün değerinin 1’e yakınlığı o 

verinin faktör analizi için uygunluğunu göstermektedir ve bu çalışmada da Bartlett testi 

reddedilmiştir (Yak. χ2 = 1462.050, p = 0.000) ve KMO ölçütü ( .905)1’e oldukça yakındır. 
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Tablo 2: Bartlett küresellik testi (Bartlett’s Test of Sphericity) ve KMO uygunluk ölçütü 

(Kaiser-Meyer-Okin Measure of Sampling Adequacy) değerleri 

KMO Uygunluk Ölçütü .905 

Bartlett Küresellik Testi 1462.050 (p = 0.000) 

  

 Faktör sayısının belirlenmesinde Kaiser yada Kaiser-Guttman kriteri dikkate alınmıştır 

(Bryman, Hardy ve Hardy, 2009:29 ). Bu kritere göre,  eigen değeri 1‘den büyük olan 

faktörler dikkate alındığında 3 yapının ortaya çıktığı görülmüştür. Rotasyondan sonra, 

değişkenlerin bu faktörlere göre aldıkları faktör yüklerini gösteren dönüştürülmüş faktör 

matrisi Tablo 3’de verilmiştir. Faktör yükleri .32’den büyük olanlara bakıldığında 

(Tabachnick ve Fidell, 1996:677), 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 11. ve 12. sorunların 1. faktörde, 7., 

9., 10. ve 13. soruların 2. faktörde ve 14 ve 15.soruların ise 3.faktörde yüklendikleri 

görülmüştür. Bu sorular incelendiğinde ise, 1. faktörün anlamlı öğrenme, 2. faktörün 

sınavlara hazırlık ve 3. faktörün ise ezbere dayalı öğrenme ile ilişki ifadeler oldukları 

görülmüştür.  

Tablo 3: Dönüştürülmüş Faktör Matrisi  

 Faktör 1 Faktör 2 Faktör 3   

S1 .469     

S2 .837     

S3 .836     

S4 .777     

S5 .667     

S6 .585     

S8 .349     

S11 .427     

S12 .564     

S7  .735    
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S9  .507    

S10  .655    

S13  .583    

S14   .730   

S15   .804   

 

 2.4.Verilerin analizi 

Faktör analizi sonucunda 3 yapının ortaya çıkması üzerine veriler bu alt yapılar çerçevesinde 

incelenmiştir. Öncelikli olarak çalışma grubundaki bireylerin SYÖY’ne ait bulguların 

yorumlanmasında frekans ve yüzde dağılımı, ortalama ve standart sapma gibi betimsel istatistik 

değerlerinden yararlanılmıştır. Likert tipi ölçeklerde aritmetik ortalamalarının karşılaştırılması için sıra 

aralıklarının eşit olması gerekir. Bu sebeple, Tekin (1996: 262)’in Aralık Genişliği = (Dizi 

Genişliği)/(Yapılacak Grup Sayısı) formülünden yararlanılarak, beşli bir Likert ölçeğin aralık genişliği 

0.80 (5-1=4 => 4/5= 0.80) bulunmuştur. Bu değer esas alınarak 5’li Likert ölçeğin değer aralıkları eşit 

olacak şekilde oluşturulmuştur (Tablo 4).  

Tablo 4: Beşli Likert Ölçeğin Değer Aralıkları 

Değer Aralıkları Katılma Düzeyleri 

1.00 – 1.80 Kesinlikle Katılmıyorum 

1.81 – 2.60 Katılmıyorum 

2.61 – 3.40 Kararsızım 

3.41 – 4.20 Katılıyorum 

4.21 – 5.00 Kesinlikle Katılıyorum  

 

Bunun yanı sıra bölümler ve cinsiyetler arası karşılaştırma yapmak için iki faktörlü ANOVA 

yöntemi kullanılmıştır. İki faktörlü ANOVA’nın temel varsayımı olan varyansların homojenliği için 

Levene istatistik değerlerine bakılmış ve bu varsayım reddedilmemiştir. Bu analizde önce ölçeğin 

tümü analizlere dahil edilmiştir. Daha sonra alt boyutların analizler gerçekleştirilmiştir.  
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3. BULGULAR 

3.1. Ölçeğin Geneline İlişkin Bulgular  

Öğrencilerin SYÖY’ne ilişkin görüşlerine ilişkin betimsel istatistik değerleri ve yüzde 

dağılımları Tablo 5’de gösterilmiştir. Bu sonuçlara göre, Anlamlı Öğrenme alt boyutundaki ifadeler 

incelendiğinde, öğrencilerin % 60’ınden fazlası SYÖY ile işlenen ÖTMG dersinin onları derse 

çalışmaya istekli hale getirdiğini ( x =3.43) ve derse hazırlıklı gelinmesini ( x =4.03), düzenli 

çalışmayı ( x =3.85), derse etkin katılımı ( x =3.70), konuyu etkili bir şekilde öğrenmeyi ( x =3.63), 

tekrar yapmayı ( x =3.94), öğrenmedeki eksiklikleri görmelerini ( x =3.90), konuya daha fazla 

hakimiyeti ( x =3.78) ve derse devamlılığı ( x =3.96) sağladığını belirtmişlerdir. Bunun yanı sıra, 

Ezbere Dayalı Öğrenme alt boyutuna bakıldığında, öğrencilerin % 51’i bu yöntemin yeni fikirler 

üretmeyi engellediğine katılmadıkları görülmüştür ( x =2.52). Fakat diğer yandan %63’ü ise bu 

yöntemin ezbere yönelmeye neden olabileceğini ( x =3.66) ifade etmişlerdir. Sınava hazırlık alt 

boyutundaki ifadelerde ise, sınıfın büyük bir çoğunluğu bu yöntemin öğretmenin soru tipini öğrenmeyi 

sağladığını ( x =3.87), vize ve finallere çalışmayı kolaylaştırdığını ( x =4.27), sınav heyecanının 

azalmasına yardımcı olduğunu ( x =3.57) ve sınav kağıdı değerlendirme becerisi kazandırdığını ( x
=4.07) ifade ettikleri gözlemlenmiştir.  

Öğrencilerin, ölçeğin geneline ilişkin görüşlerinin bölümlere ve cinsiyete göre değişip 

değişmediğini incelemek amacıyla iki faktörlü ANOVA’dan yararlanılmıştır. Ölçeğin genelinden elde 

edilen puanın aritmetik ortalamasının bölüm ve cinsiyete göre dağılımı Tablo 6’da verilmiştir. Tablo 

7’de verilen iki faktörlü ANOVA sonuçları ise, öğrencilerin genel olarak SYÖY’ne ilişkin 

görüşlerinin öğrencilerin bölüm (F[3,245]=3.068, p=.029) ve cinsiyetlerine (F[1,245] = 6.390, p=.012) 

göre istatistiksel açıdan anlamlı bir değişim gösterdiğini; ayrıca, bölümlerin kendi içinde de kız ve 

erkek öğrencilerin görüş farklılıklarının (F[3,245] = 2.851, p=.038) anlamlı olduğunu ortaya 

koymaktadır. Ancak, Cohen kriterine göre bu farklılığın etki büyüklüğü küçüktür; çünkü, Cohen 

kriterine göre, tek bağımlı değişken analizlerde etki büyüklüğünü açıklayan kısmi eta katsayısı değeri 

.01 ise etki küçük, .06 ise orta, .14 ise büyüktür (Stevens, 1996:177).  

Nitekim, kız ve erkek öğrencilerin ortalamalarına bakıldığında aslında her iki grup 

öğrencilerin ortalamada SYÖY’ne ilişkin olumlu görüş belirttikleri görülmektedir (Tablo 6). Yine 

yapılan Post hoc test analizleri (Tukey HSD), Turizm bölümü ( x  = 3.44) öğrencilerin görüşlerinin 

Muhasebe ( x = 3.80) ve İşletme Eğitimi ( x  =3.86) bölümü öğrencilerinin görüşlerinden istatistiksel 

açıdan farklı olduğunu göstermiş olmasına rağmen ortalamalar tüm grupların yine olumlu görüş ortaya 

koyduklarını göstermektedir. Bölümler kendi içinde incelendiğinde ise yalnızca, Turizm eğitimi 

bölümü erkek öğrencilerinin ortalamada SYÖY ile ilgili kararsız bir tutum sergiledikleri 

gözlemlenmiştir (Tablo 6). Özetle sonuçlar, ortalama olarak tüm öğrencilerin SYÖY’ne ilişkin olumlu 
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görüş bildirdiklerini, kız öğrencilerin erkek öğrencilere kıyasla, bölümler içerisinde de Muhasebe ve 

İşletme bölümü öğrencilerinin özellikle Turizm öğrencilerine kıyasla bu yönteme ilişkin daha olumlu 

bir tutum sergilediklerini ortaya çıkarmıştır.  

Tablo 5: SYÖY ilişkin öğrenci görüşlerinin yüzde dağılımı ve betimsel istatistik değerleri 
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sağlar. 
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yardımcı olur. 

1

3 

Sınav 

kağıdını 

değerlendirme 

becerisi 

kazanmasını 

sağlar. 

2 7 10 47 35 
25

4 

4.0

7 
4 4 

0.9

3 

 

Tablo 6: Bölüm ve Cinsiyete Göre Ölçeğin Genelinden Elde Edilen Öğrencilerin 

Ortalama Puanları 

 Kız Erkek Toplam  

Muhasebe 3.79 3.81 3.80 

Büro  3.71 3.43 3.57 

İşletme 3.86 3.85 3.86 

Turizm 3.86 3.02 3.44 

Toplam  3.80 3.53  

 

Tablo 7: Ölçeğin Geneline İlişkin İki Faktörlü ANOVA Sonuçları 

 sd F p Kısmi η2 

Bölüm 3 3.068 .029 .036 

Cinsiyet 1 6.390 .012 .025 

BölümXCinsiyet 3 2.851 .038 .034 

Hata   245    

 

3.2. Anlamlı Öğrenme Alt Boyutuna İlişkin Bulgular 

Anlamlı öğrenme alt boyutundaki öğrenci görüşlerinin ortalama puanları, öğrencilerin 

bölümlerine ve cinsiyetine göre karşılaştırılmıştır. Tablo 9’da verilen iki faktörlü ANOVA sonuçlarına 
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göre, öğrenci görüşleri üzerinde bölüm ve cinsiyet faktörünün etkisi vardır; çünkü öğrenci görüşleri bu 

faktörlere göre istatistiksel açıdan anlamlı düzeyde farklılık göstermektedir (Bölümler arası farklılık 

için F[3,245] =2.730, p=.045, cinsiyete göre farklılık için F[1,245] =6.740, p=.010). Fakat, ölçeğin 

geneline ilişkin elde edilen sonuçlarda olduğu gibi bu faktörlerin etki büyüklüğü de küçüktür. 

Bölümler arasındaki farklılık için gerçekleştirilen Post hoc test analizi sonuçları, yine farklılığın 

Turizm eğitimi bölümü öğrencilerinin görüşleri ile Muhasebe ve İşletme Eğitimi öğrencilerinin 

görüşleri arasındaki faklılıktan kaynaklandığını göstermiştir. Ancak ortalama puanlar incelendiğinde, 

bütün bölümler ortalama olarak bu yöntemin anlamlı öğrenmeyi sağladığına katıldığını işaret 

etmektedir; sadece böyle düşünenlerin oranı diğer bölümlere kıyasla Turizm bölümünde daha azdır 

(Tablo 8). Bu boyutta elde edilen bir diğer sonuç ise, cinsiyet ve bölüm faktörlerinin interaksiyon 

etkisinin anlamlı bulunmamasıdır; bu durum bölümler içinde cinsiyete göre öğrenci görüşlerindeki 

farklılığın anlamlı düzeyde olmadığına işaret etmektedir. 

Tablo 8: Anlamlı Öğrenme Alt Boyutunda, Bölüm ve Cinsiyete Göre Öğrencilerin 

Ortalama Puanları 

 Kız Erkek Toplam 

Muhasebe 3.88 3.88 3.88 

Büro  3.79 3.46 3.62 

İşletme 3.96 3.89 3.92 

Turizm 3.94 3.00 3.47 

Toplam 3.89 3.55  

 

Tablo 9: Anlamlı Öğrenme Alt Boyutuna İlişkin İki Faktörlü ANOVA Sonuçları 

 sd F p Kısmi η2 

Bölüm 3 2.730 .045 .032 

Cinsiyet 1 6.740 .010 .027 

BölümXCinsiyet 3 2.437 .065 .029 

Hata   245    
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3.3. Ezbere öğrenmeye ilişkin Bulgular 

 Diğer bir alt boyut olan ezbere öğrenme ile ilgili elde edilen sonuçlar Tablo 10 ve 11’de 

verilmiştir. Tablo 11’deki ANOVA sonuçlarına gore, bu alt boyutta yer alan ifadelere verilen 

cevapların ortalamasının öğrencilerin bölümlerine (F[3,245] =.372, p=.773) ve  cinsiyetine (F[1,245] 

=.429, p=.513) göre anlamlı düzeyde farklılık göstermemektedir. Verilen cevapların ortalamaları 

incelendiğinde ise öğrencilerin bu dersin ezbere öğrenmeye katkısı olduğu konusunda kararsız 

kaldıkları anlaşılmaktadır. 

Tablo 10: Ezbere Öğrenme Alt Boyutunda, Bölüm ve Cinsiyete Göre Öğrencilerin 

Ortalama Puanları 

 Kız Erkek Toplam 

Muhasebe 2.95 3.01 2.98 

Büro  2.70 2.89 2.80 

İşletme 2.88 3.08 2.98 

Turizm 3.38 2.47 2.92 

Toplam 2.98 2.86  

 

Tablo 11: Ezbere Öğrenme Alt Boyutuna İlişkin İki Faktörlü ANOVA Sonuçları 

 sd F p Kısmi η2 

Bölüm 3 .372 .773 .005 

Cinsiyet 1 .429 .513 .002 

BölümXCinsiyet 3 1.657 .177 .020 

Hata   245    

 

3.4. Sınavlara Hazırlık ile ilgili Bulgular 

Son olarak, sınava hazırlık alt boyutu ile ilgili verilerin analizi de diğer alt boyutlarda olduğu 

gibi öğrenci görüşlerinin cinsiyete (F[1,245] =4.143, p=.043)  ve bölümlere (F[3,245] =2.818, p=.040)  

göre farklılığın anlamlı düzeyde olduğuna işaret etmektedir (Tablo 12 -13).  Tukey testine gore 
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bölümler arasındaki farklılık ise yine Turizm bölümü öğrencileri ile Muhasebe ve İşletme eğitimi 

bölümü öğrencilerinin görüşleri arasındaki farklılıktan kaynaklanmaktadır. Tablo 12’de verilen 

ortalamalar incelendiğinde aslında tüm bölümlerdeki öğrencilerin bu yöntemin onları sınavlardaki 

heyacanlarının azalması, öğretmenin soru tipini öğrenmesi gibi konulara destek sağladığına 

katıldıklarını göstermekle birlikte, bir sıralama yapılırsa İşletme eğitimi ( x = 4.10) öğrencileri 

arasında katılımın en fazla olduğunu, bunu Muhasebe ( x =4.00), Büro ( x =3.80) ve Turizm ( x =3.60) 

bölümlerinin takip ettiği söylenebilir. 

Tablo12: Sınavlara Hazırlık Alt Boyutunda, Bölüm ve Cinsiyete Göre Öğrencilerin 

Ortalama Puanları 

 Kız Erkek Toplam 

Muhasebe 3.99 4.01 4.00 

Büro  3.98 3.61 3.80 

İşletme 4.09 4.10 4.10 

Turizm 3.93 3.28 3.60 

Toplam 4.00 3.75  

 

 

Tablo 13: Sınavlara Hazırlık Alt Boyutuna İlişkin İki Faktörlü ANOVA Sonuçları 

 sd F p Kısmi η2 

Bölüm 3 2.818 .040 .033 

Cinsiyet 1 4.143 .043 .017 

BölümXCinsiyet 3 1.857 .137 .022 

Hata  245    
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4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

 Bu araştırmada, öğrencilerin Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme dersinde 

uygulanan Sınav Yoluyla Öğrenme Yöntemi’ne ilişkin görüşleri incelenmiş, öğrenci görüşlerinin 

cinsiyet ve bölümlere göre değişim gösterip göstermediği araştırılmıştır. 

Araştırma sonuçları, bu yöntemin öğrencileri ders çalışmaya istekli hale gelmelerine, derse 

hazırlıklı gelmelerine, düzenli çalışmalarına, tekrar yapmalarına, derse etkin katılım göstermelerine, 

öğrenmedeki eksikliklerini görmelerine ve konuya daha hakim olmalarına yardımcı olduğunu ortaya 

çıkarmıştır. Aynı zamanda bu yöntemin derse devamlılığı arttırdığı da anlaşılmıştır. Stiggins ve 

Chappuis (2005:13-14) değerlendirme sürecine öğrencilerin dahil edilmesinin ve değerlendirme 

sürecinde öğrenci ile etkili iletişim kurulmasının öğrencilerdeki motivasyonu ve kendine güveni 

arttırıcı olduğunu belirtmektedir. Bu bağlamda, mevcut çalışmada da öğrencilerin çoğunluğu 

tarafından SYÖY’nin onları ders çalışmaya istekli hale getirdiğinin ve derse etkin katılımı ve 

devamlılığı arttırdığının düşünülmesinin sebebi, bu yöntem sayesinde öğrencilerin değerlendirme 

sürecine dahil edilmesinden kaynaklanmış olabilir. 

 Aslında bu ifadeler, faktör analizinin de ortaya koyduğu gibi, anlamlı öğrenme ile ilişkilidir ve 

sonuçlar bu yöntemin kısaca anlamlı öğrenmeyi desteklediğini göstermektedir. Bu yöntemin öğrenme 

üzerindeki olumlu etkilerinin çoğunlukla dile getirilmesindeki muhtemel temel nedenlerden birisi 

sınavlar sonrası öğrencilere doğru cevapların verilmesi ve yanlışların tartışılması yoluyla 

geribildirimin sağlanmasıdır. Bu bağlamda, Huba ve Freed (2000) sık aralıklarla yapılan sınavların 

öğretmen ve öğrenci arasındaki iletişimi sağladığını, bunun sayesinde öğrencilerin performansları ile 

ilgili dönüt alabildiklerini ve ona göre çalışma alışkanlıklarını gözden geçirdiklerini böylece 

öğrenmelerine olumlu katkının sağlandığını belirtmektedir. Myers ve Myers (2007:234-235)’de 

yaptıkları bir araştırmada iki hafta da bir sınav yapılan öğrencilerin dönem içinde sadece vize sınavına 

giren öğrencilere göre daha başarılı olduklarını bulmuşlardır. İki haftada bir yapılan sınavlara tabi olan 

bu öğrencilerin daha az konuya çalışmış olmalarının; konunun anlaşılması ve öğrenilmesi açısından 

daha önceden ve daha sıklıkla geribildirim almış olmalarının ve böylece zamanında eksikliklerini 

gidermelerinin ve kendilerini konuya daha hakim hissettikleri için kendine güvenlerinin, 

motivasyonlarının ve öz yeterliklerinin artmasının bu sonucu etkilediğini belirtmişlerdir. Sönmez 

(1998: 69-105), sınav sayısı ve sınavın dönüt, düzeltme, ipucu ve pekiştireç olarak kullanılmasının 

öğrenci erişisini tam öğrenme sınırının üstüne çıkartıp çıkartmadığı ile ilgili Hacettepe Üniversitesi 

Eğitim Fakültesi’nde 1985-1989 yıllarını kapsayan 4 yıllık araştırmasında, bütünleme sınavından 

sonra 5 sınav daha yapılmış ve her sınav kağıtlar öğrenciyle beraber okunmuş, yanlışlar gösterilmiş, 

düzeltmesi istenmiş, eksiklikleri tamamlattırılmış ve pekiştireç verilerek güdülenmeleri sağlanmıştır. 

Bu araştırma sonucunda, öğrencilerin % 99.6’sı en az 74.77 puan alarak dersi geçmiştir. Sönmez 

(1998: 102), sınavların öğrenme aracı olarak bu şekilde kullanımı sonucu elde edilen bu bulguyu, 
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öğrencilerin kendilerine güvenlerinin ve başarı azimlerinin artmasına, öğrenmelerindeki eksiklerin 

sunulduğu bir eğitim hizmetinin sunulmuş olmasına, öğrencilerin aktif katılımının ve hazırbulunuşluk 

düzeyinin artmasına bağlamaktadır. Myers ve Myers (2007) ve Sönmez (1998)’in çalışmalarında, 

SYÖY’nin birebir uygulandığını söylemek pek mümkün olmasa da bu çalışmalar, sınavların sık 

aralıklarla uygulanmasının ve sonrasında geribildirim sunulmasının öğrenmedeki önemini göstermesi 

açısından mevcut çalışmanın bulgularını desteklemektedir.  

 Bu çalışmanın bir diğer bulgusu, SYÖY’nin öğretmenin soru tipini öğrenmeyi sağladığı, vize 

ve finallere çalışmayı kolaylaştırdığı, sınav heyecanını azalttığı ve sınav kağıdı değerlendirme 

becerisinin kazandırdığı görüşüne katılma oranının yüksek çıkmasıdır. Sönmez (1998:102) sınavların 

sık aralıklarla yapılması ve öğrencilerle birlikte değerlendirilmesinin öğrencinin nasıl soru 

sorulacağını ve nasıl yanıtlayacağını öğrenmesine de katkı sağlayabileceğini belirtmektedir. Nitekim, 

bu çalışmada da öğrencilerin çoğu öğretmenin soru tipini öğrendiklerini belirtmişlerdir. Diğer yandan, 

SYÖY’nin öğrencilerin vize ve finallere çalışmalarını kolaylaştırmasının muhtemel sebebi, bu yöntem 

kapsamında sık sık sınava giren öğrencilerin vize ve final için tüm üniteleri sadece bir defada çalışmak 

yerine parça parça konuların çalışmaları ve her hafta sınav olduklarından dolayı önceden hazırlık 

yaparak gelmiş olmalarıdır. Bu da Donovan ve Radosevich (1999)’in bahsetmiş olduğu aralıklı 

çalışmanın avantajlarından biridir. Boydak Özan ve Yüksel (2003:66) lise öğrencileri üzerine 

yaptıkları araştırmada; öğrencilerin düzenli ve planlı çalışma ile sınav kaygısının azaldığına 

inandıklarını, özellikle kız öğrencilerin bu görüşü daha çok benimsediklerini ortaya koymuşlardır. Bu 

doğrultuda, SYÖY’nin düzenli ve planlı çalışmayı sağladığı sonucunun, öğrencilerdeki sınav 

heyecanının azalmasındaki temel etmen olduğunu söylemek mümkündür. Bunların dışında, bu 

çalışmada dikkate değer bir başka bulgu da, SYÖY sayesinde ileride öğretmen olacak öğretmen 

adaylarının büyük bir çoğunluğu tarafından, sınav kağıdı değerlendirme becerisi kazanmalarına bu 

yöntemin katkısı olduğunun ifade edilmesidir. Aslında, akranların sınav kağıtlarını değerlendirmek 

öğrencilerin kendilerini de değerlendirmelerine olanak sağlayan bir araçtır. Çünkü akranlarının 

kağıtlarını değerlendirirken öğrenci kendi eksikliklerini ve doğru yönlerini görebilir. Bu sebepte 

dolayı, SYÖY’nin öğrencilerin sadece başkalarının sınav kağıdını değerlendirme becerisine değil aynı 

zamanda kendilerini değerlendirme becerisine de katkı sağladığı düşünülebilir. 

 Öte yandan, dezavantajlar olarak sınıfın yarısından fazlası bu yöntemin öğrencilerin ezbere 

yönelmelerine neden olabileceğini belirtilmiştir. Ancak sadece beşte birlik bir kısmı bu yöntemin yeni 

fikirler üretmeyi engellediğini ifade etmişlerdir. Bu ifadelerin ezbere öğrenme boyutu ile ilişkili 

olduğu düşünülürse bu boyutun ortalama değeri öğrencilerin bu yöntemin ezbere öğrenmeyi sağladığı 

konusunda kararsız olduklarına işaret etmektedir. Ezbere öğrenme ya da yeni fikirler üretmeye ilişkin 

az sayıda da olsa oluşan kaygının nedeni, bazı eleştirmenlerin de belirttiği gibi sınavların dışsal bir 

motivasyon aracı olarak görülmesinden kaynaklanabilir (Myers ve Myers, 2007:230). Her ne kadar bu 

ders kapsamında, öğrenciler haftalık uygulanan bu sınavlardan aldıkları not yerine bu sınavlara katılıp 
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katılmadıkları sınıf içi katılım notu olarak değerlendirilse de öğrencilerin bazısı benzer soruların vize 

ve finalde çıkacağı düşüncesiyle sorulan soruların ve cevapların ezberlenebileceğini düşünmüş 

olabilir. 

 Bu çalışmada elde edilen önemli bir bulgu, SYÖY’ine ilişkin görüşlerin öğrencilerin 

cinsiyetine göre anlamlı düzeyde farklılık göstermesidir. Her ne kadar ortalamada her iki grup da bu 

yönteme karşı olumlu bir tutum sergilemiş olsa da bu durum kız öğrencilerin SYÖY’ne karşı daha da 

olumlu yaklaştıkları görülmektedir. Seymour ve Hewitt (1997, aktaran Myers ve Myers, 2007:229-

230) kız çocuklarının okul çalışmalarında kendilerine yardımcı olabilecek bir desteği fazla 

bulamadıklarını bu durumun da onların kendilerine güvenlerini yitirmelerine ve motivasyonlarının 

düşmesine neden olabileceğini ifade edilmektedir. Bu sebeple, Huba ve Freed (2000)’nın da belirttiği 

gibi sık sık sınavların yapılıp geribildirimin sağlandığı SYÖY, kız öğrencilerin kendine olan 

güvenlerini, cesaretlerini, etkileşimlerini ve motivasyonlarını arttırmış olabilir. Dolayısıyla, kız 

öğrenciler bu yönteme daha ılımlı yaklaşmış olabilirler. Diğer yandan, Karakış ve Çelenk (2007:40), 

üniversite öğrencileri üzerine yaptıkları çalışmada kız öğrencilerin erkek öğrencilerden daha fazla 

tekrar, anlamlandırma, zihne yerleştirme ve hatırlama stratejilerini kullandıklarını ortaya 

çıkarmışlardır. Bu bulgular ışığında, SYÖY’nde öğrenciler derse hazırlık, sınav sorularını cevaplama, 

sınav kağıtlarını değerlendirme ve soruları tartışma aşamasında sıklıkla tekrar yapmaktadır. Ayrıca 

sorulan sorulara öğrencilerin kendi ifadeleri ile cevap vermeleri, soruların tartışılması ve sonrasında 

özetin kavram haritası ile gerçekleştirilmesi anlamlandırma, zihne yerleştirme ve hatırlama stratejileri 

kapsamında ele alınabilir. Bu sebeplerden dolayı, bu yöntemi kız öğrenciler kendi öğrenme 

stratejilerine yakın buldukları için daha olumlu bir tutum sergilemiş olabilirler.  

 Son olarak bu çalışmada, Turizm Eğitimi Bölümü öğrencilerinin bu yönteme ilişkin 

tutumlarının diğer bölümlere göre anlamlı düzeyde daha düşük olduğu gözlenmiştir. Bunun temel 

nedenlerinden biri, bu bölüm öğrencilerinin genel olarak hem üniversiteye giriş hem de ders 

ortalamaları açısından akademik başarı düzeyinin daha düşük olması ve bağlı olarak bu öğrencilerin 

çalışma düzeylerinin de düşük olması olabilir. Dolayısıyla bu öğrenciler her hafta düzenli çalışmaya 

neden olan bu yönteme karşı diğer bölümlerde olduğu kadar olumlu bir tutum sergilememiş olabilirler. 

 Sonuç olarak, SYÖY’nin, bir başka ifade ile öğrenme aracı olarak sınavların öğretme-öğrenme 

sürecine dahil edilmesinin, öğrencilerin öğrenmelerine katkı sağlayan bir yöntem olduğu söylenebilir. 

Öğrencilerin kendilerini ve akranlarını değerlendirme becerisi kazanmalarına, derse istekli 

gelmelerine, planlı ve düzenli çalışmalarına, düzenli geribildirimlerle öğrenmedeki eksikliklerini 

görmelerine, sınav heyecanını yenmelerine dolayısıyla daha etkili öğrenmelerine yardımcı olan 

SYÖY’nin uygulandığı bu çalışmanın klasikleşmiş vize ve final uygulamalarını geride bırakmak 

isteyen öğretmen ve öğretim elemanlarına yardımcı olacağı öngörülmektedir. Ancak bu çalışma, TTEF 

ile sınırlıdır; bu sebeple, farklı fakülte ve derslerde de uygulanması çalışma bulgularının tekrar 



II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi  1163  
 

II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongre Kitabı 

edilebilirliği açısından önemlidir. Bu çalışmada, öğrencilere açık uçlu sorular sorulmuştur. Sonraki 

çalışmalarda, çoktan seçmeli sorular sorularak iki farklı değerlendirme aracının etkisine bakılabilir.  
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ÖZET 

Eğitim-öğretim kalite ve niteliğini yükseltmek için yazı tahtası kullanımı önemli bir sorun 

oluşturmaktadır. Tahtadaki yapılanlar, uygulananlar ile öğrencilere görsel eğitimi de verilir. Bu yolla 

soyut olan içerikler örneğin, atom altı dünyanın büyütülmesi ve güneş sisteminin küçültülmesi gibi. 

Bütün bu olaylarda somutlaştırıcı eylem ve etkinlikler söz konusudur.  

İlköğretimde soyut içeriklerin somutlaştırılmasında yazı tahtasının (akıllı tahta vb) rolü inkâr 

edilemez ancak, öğretmenler bu konuya yeterince önem vermemekte ve tahta kullanımını ihmal 

etmektedirler. Öğretimde, öğretmenler arasında tahta kullanma bakımından ortaya çıkan farklar var 

mıdır? Yazı tahtası kullanımında cinsiyetler açısından hangi değişkenler rol oynamaktadır? Yazı 

tahtası en çok hangi derslerde kullanılmaktadır?  

Öğretim içeriklerinin somutlaştırılması, öğrencilerin öğrenmelerini kolaylaştırıcı bir işleve 

sahiptir. Öğretmenlerin bu konuya ne kadar değer verdikleri ve uygulamaya aktardıkları araştırmaya 

değer bir konudur. Amaç; öğretmenler, anne-babalar ve öğretimle ilgili kişilerin yazı tahtasını veya 

akıllı tahtayı kullanmaları konusunda daha duyarlı olmaları gerektiğine dikkati çekmektir. 

Araştırma İstanbul Üsküdar ilçesi ilköğretim okullarındaki altmış öğretmen üzerinde 

uygulanmıştır. Betimsel-deneysel yöntem kullanılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Öğretmen, karatahta, yazı. 
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ABSTRACT 

The use of writing board is an important problem in terms of improvement of the quality of 

education. With the help of texts and figures on the blackboard, also a visual education is provided. By 

that, abstract contents can be concretized such as expanding subatomic world or minimizing solar 

system. In all those processes, there is concretizing actions and activities. 

  The role of writing boards (smart boards etc.) in concretization of abstract contents can not be 

denied. However, teachers don’t pay this topic the needed importance and neglect using writing 

boards. In education, are there differences between teachers, in terms of using boards? Which 

variables effect using of writing boards in terms of sexuality? In which lessons are the boards used 

more frequently?  

The concretization of educational contents has a easening function in learning. It is an 

interesting question how much importance teachers give to this topic and if they reflect this to their 

applications. The purpose is pointing out that parents and related people have to be more sensitive 

about use of writing board or smart board. 

The research is made with a 60-person group of teachers. Descriptive and experimental 

methods are used. 

Keyword: Teacher, Blackboard, Writing. 

 

GİRİŞ 

İlköğretimde yıllardır ciddi ve bilimsel anlamda program geliştirme çabaları gündemde 

kalmıştır. Programın niteliği kadar eğitim-öğretim araç-gereçlerinin de öncelikle tasarlanmasına 

ihtiyaç vardır. Bilişim teknolojilerinin açılımında hazırlanan eğitim materyalleri de (CD, film, kitap, 

bilgisayar, akıllı (interaktif) tahtalar) son derece özellikli olmalıdır. Ders eğitim materyallerinin seçimi 

de çok özen ve dikkat istemektedir. 

“Dershane kapısından girince karşısında burcu burcu kokan yepyeni çam tahtasından yapılmış 

sıralar iki tarafa dizilmiş, ortada bir gezinti bırakılmış. Kapının solunda Şemsi Efendi duruyor ve onun 

arkasında iki ayak merdivenle çıkılır güzel bir kürsü ve duvara dayanmış bir siyah tahta ve silgi, 

tebeşir. 

Hocamız bizi oturduğu kürsüden şöylece tetkik etti ve şimdiye kadar mektebe gidenlerle 

gitmeyenleri ayırdı. İki kısım yaptı ve hepimize alfabeyi (A,e,i,ü,ba,be,bi,bu ilh…) usulünde 
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ezberletmeye ve kendisi bunları kara tahtaya yazmaya ve yazdırmaya başladı.” (Ergin,1977) 1872 

yılında ilk kez bir sınıf tasviri ve kara tahtanın belleklerden silinemeyen etkisi söz konusudur. 

“Bizde yazı tahtası da ilk kez bu okullarda (usul-ı cedid mektebi) kullanılmıştır. Tahtanın sol 

tarafı hocaya, sağ tarafı ise tahtaya kalkan öğrenciye aitti. Hoca ne yazarsa çocuk da aynısını bakarak 

yazmaya çalışırdı. Önemli bir sorun tebeşirle yazılanların silinmesiydi. Arap Elifbasıyla yani Kur an 

harfleriyle yazılanları silmek günah sayıldığından yazı tahtası kullanımı sorun olmuştu. Mekteb-i  

Sultani de (Galatasaray Lisesi) tahtaya yazılanları, ekmek içiyle yani “nimet”le silmek gibi ilginç bir 

çözüm bulunmuş; bu kez de nimete saygısızlık yapılıyor denilmişti. Tartışmalar süredursun, sonunda, 

Avrupa okullarındaki gibi keçe silgiler kullanılmaya başladı.” (Sakaoğlu,2008) Eğitim tarihimiz 

boyunca da tahtanın yeri hiç değişmeyip özelliğini çağa uydurarak interaktif hale gelmiştir. 

Her bilgi belli bir düzen ile kodlanır. Harf veya simgelerin birbiriyle ilişkisi, tahta düzeni ve 

tebeşir işbirliği ile güzel bir uyum sağlanabilir. Yazı tahtası kullanımıyla öğretmenin tahta kullanım 

sistematiği de kurulmuş olur. Tahtaya yazı yazarken bedensel gerginlikte söz konusu olabilir. Tahta 

kalemi veya tebeşiri sıkmadan, rahatça tutuş biçiminin kazandırılması önem taşır. Tahtaya güzel yazı 

yazmak için bireysel çabanın yanı sıra, yazı araç ve gereçlerinin niteliği ve uygun kullanılmasının da 

önemi büyüktür.  

 

ARAŞTIRMANIN AMACI VE ÖNEMİ 

Bireyin gözle görme ve algılama yeteneği tahta da farklı bir boyut kazanır. Öğretmen tahtaya 

yazdığı veya çizdiği herhangi bir şeyin kusursuz, güzel olmasına, alelade gelişi güzel olmamasına özen 

gösterirken, özenli, zevkli yazı ve biçimler öğrenciler üzerinde olumlu etki yaparak hafızada doğru 

kodlanmasını sağlarlar. Çünkü bu örnekler, öğrencinin belleğinde bilgi biçimlerine dönüşür. 

Matematik simge ve işaretleri kuralına uygun olarak tahtada işlek, okunaklı, güzel ve hızlı bitişik eğik 

yazı yazabilmeyi öncelikle öğretmen uygulamalıdır. Tahta araç-gereçlerini temiz ve ekonomik 

uygulayarak da öğrenciye iyi bir model ve rehber olacak nitelikte kendini geliştiren öğretmenin defteri 

yazı tahtası olduğundan, tahta ile göz arasındaki uzaklığı göz sağlığına göre ayarlayarak, el-göz-zihin 

üçgenini de uygulayarak kullanması gerekmektedir. 

Eğitim-öğretim kalite ve niteliğini yükseltmek için yazı tahtası kullanımı önem taşımaktadır. 

Tahtada yapılanlar, uygulananlar ile öğrencilere göz terbiyesi de kazandırılır. Yazı tahtası farklı 

derslerde düzenli bir paylaşım merkezidir. Yazı yazarken tüm yük koldadır, parmaklardadır. Kol 

hareketi havada asılı kaldığından çabuk yorulma söz konusu olacaktır. Önceleri uygulamalar zor gelse 

de zamanla alışkanlık kazanılarak vücut kullanımı (duruş) daha iyi bir duruma gelir. Öğretmenler 

tahtaya yazarken yazdıkları yazıları ilk başta yüksek sesle ifade ederken, sona doğru seslerinde de bir 

düşüş olur. Öğrenciler tarafından güçlükle duyulabilecek bir tonda konuyu belirterek bitirir. 
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İhtiyaçtan doğarak tahtaya yazılan yazının gözlerde süren etki yolculuğu zihne doğru akıp 

gitmektedir. Tahta kullanımında öğretmenin tahta önündeki duruşu, kolun omuz hareketi ve tebeşiri 

tutan el-bilek organizasyonunun, göz açısının konumu oldukça önem arz eder. “Normalde bir insan 

gözü yatay doğrultuda 150 derecelik bir alanı görür. Dikey doğrultuda ise bu alan küçülür.”(Genç 

Larousse, 1993) Ancak 120 derece hatta 90 derecelik bir alanı gören gözler vardır. Yani direkt önünü 

gören öğretmenlerin varlığı bilinmektedir. 

Yazı tahtasını kullanım duyarlılığı artırılırsa kullanım yoksunluğu ortadan kalkar. Tahta 

başında öğretmen kendine özgü teknik kullanabilir. Kendini denetleme, beden dilini kullanabilme, 

estetik unsurları yaşama ve yaşatma özelliklerini paylaşarak yaşar ve yaşatır. 

 

YÖNTEM 

Öğretmen ve öğretmen adaylarının yazı tahtasını kullanımına dair araştırma İstanbul Üsküdar 

ilçesi ilköğretim okullarındaki altmış öğretmen üzerinde uygulanmıştır. Betimsel-deneysel yöntem 

kullanılmıştır. 

İlkokul 1.sınıf öğrencileri tahtada yazı yazmaktan çok karalama alıştırmaları yaparak tahta-

tebeşir ilişkisiyle ilgili becerilerini geliştirmek istemekle beraber bundan endişe duyarlar. Sınıf 

seviyesi yükseldikçe öğretmen sınıfta yok iken tebeşirlerle tahtayı karalar daha sonra tahtaya bildikleri 

bilgiler, hoşlandıkları ve yapabildikleri çizimleri (karikatür vb) çizmekten hoşlanırlar. Küçük 

sınıflarda düz tahtaya yazı yazmak çocuklara zor gelir. Tahtanın sonuna doğru yazı eğilerek yazılır. 

Burada göz-el koordinasyonu ve yorgunluk durumları da etkendir. Yaşları küçük olduğu oranda 

çocuklar tahtaya cümleleri yazarken tebeşiri fazla bastırıp, kırabilirler. Onlar için tebeşirle tahtaya 

nokta koymak çok zordur. Nokta koymak için yaptıkları davranışlar çok ilginçtir. Hatta yazdıkları 

yazıyı öğretmen beğenmedi diye diğer ellerinde tuttukları silgi ile hemen yazdıklarını silmeye 

hazırdırlar. Ancak 3.sınıfa kadar öğrenciler, tebeşir kullanırken kendilerine güvenmez, tebeşire karşı 

çekingen davranabilirler. 

Günümüz eğitimi-öğretimi görsel sunumlara ve okumalara önem vermektedir. Sınıfta tahtanın 

kullanılması da bir görselleştirme etkinliği olarak karşımıza çıkar. Görsel girdilerin belleğe kaydı söz 

konusudur. Kara tahtanın görselleştirme aracı olarak kullanılması söze dayalı öğretim anlayışında 

farklı bir anlayış kazandırır. 

Kara tahtanın yerine kullanılan yeşil tahta gözleri dinlendiricidir. Görme özürlüler üzerinde 

yapılan araştırmalar yeşil tahtanın bu özelliğini ortaya koymuştur. Kara tahta deyiminin yaptığı 
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olumsuz çağrışımlar öğretim anlayışına da olumsuzluk yüklemiş gibidir. Fakat yeşil tahtanın hatta 

akıllı tahtanın yaygınlaşmasıyla öğrencilerde kara tahta korkusu da ortadan kalkabilir. 

Kara tahta öğretmen olmanın bir simgesidir. Öğrencilere “büyüyünce ne olacaksın?” diye 

sorulduğunda alınan cevap “öğretmen olmak istiyorum, tahta başında ders veren olmak” 

demektedirler. Tahta başında olmak, tebeşir ile bir şeyler ifade etmek bir öğretmenin tüm varlığıdır ve 

öğrenciler için imrenilen, özenilen bir durumdur. Kıyafeti tebeşir ile kirlenen öğretmenler de “tebeşir, 

bizim kutsal rengimizdir” diyerek, tebeşir tozunu kirlilikten çıkarıp, ona kutsallık kazandırmaktadır. 

Tebeşir, tahtaya doğru temas ettirilip hareket ettirildiğinde istenilen birçok yazıyı ve şekli 

ortaya çıkarır. Renkli tebeşirlerle oluşturulan yazı veya şekiller, öğrenmeyi somutlaştıran görsel 

öğretme yönteminin bir aracıdırlar. “Görsel izlenimler daha belirgindir ve bu özellikleriyle de daha 

kalıcıdırlar.” (Özkök, 1982) Tebeşir ile yazı yazarken sürtünme meydana gelir. Eğer, tebeşir yumuşak 

değil sert ise, tebeşirde öğretmenin elinde iyi konumlandırılmamışsa gıcırtıcı bir ses çıkma olasılığı 

yüksektir. Ayrıca tebeşir ucundan tutulursa da öğretmenin tırnağı tahtaya değer ve yine hoş olmayan 

bir ses ortaya çıkar. Bu durum disiplin sağlamayı zorlaştırır. 

Öğrencinin standart yazı defteri varsa öğretmenin de defteri yazı tahtasıdır. Yazma 

öğretiminde öğrenciler için kalem tutma, defteri kullanma öncelik taşırken, öğretmen için de tebeşiri 

tutma, tahtayı doğru, düzgün, temiz kullanma öncelik taşır.  Yazıyı satır çizgisinde belli bir hızda 

uygun büyüklükte yazabilmek, küçük kasların kontrolü ile mümkündür. Tahtada yazı yazarken 

harflerin boyu, eğim derecesi, açısı, süslemeli yazılıp yazılmadığı, kıvrımları her öğretmende farklılık 

gösterir ve tecrübe ile orantılıdır. Yazının genel görünümü ve bıraktığı izlenim, tebeşirin bıraktığı iz 

veya tebeşirin hangi yönde daha çok bastırıldığı fark etmeksizin öğrencileri etkiler.     

Tahtada başında beden duruşu, tahta ile dip dibe değil, yarım kol boyu kadar mesafe bırakarak 

sağlanır. Yazarken yanlış yapıldığında parmaklarla silmeyip keçe, sünger veya kauçuk silgi ile silinir. 

Yapılan yanlışlık bir tek harf dahi olsa silinmesi lazımdır. Okuma yapılırken göz nasıl ki ilk cümleyi 

takip ederken diğer satırları da dikkate alıyorsa, tahta başında da sezgi ve göz hâkimiyeti ile birlikte 

satırı, ölçüyü, oranı ve uyuma dikkat gerekir. Yani varsayalım birinci satıra yazı yazarken diğer satır 

da hayal edilerek öngörü sağlanırsa satır çizgisinin düz olma olasılığı yükselir. Hep kontrollü ve özenli 

zaman geçirmek tahta kullanımı için ideal bir durumdur. Dikkat ve algı alanına hitap edecek yazıları 

yarım yamalak değil, belli bir düzen içerisinde yoğunlaşarak, adeta bir trans durumuna geçerek her 

kelime veya şeklin hakkını vererek uygulama yapmak en doğrusudur. Tebeşir ile bir bakıma bir var 

oluş gerçekleşir. Tebeşir kullanılırken noktadan her bir harfe veya şekle bir boyut kazandırılır. Belirli 

bir düzen içinde tekrar ve kodlamalarla öğrenciler öğrenirken öğretmen de kendi kazanımlarını 

sağlamış olur. Öğretmen tamamen öğrencilere arkası dönük bir şekilde yazı yazarsa sınıftan gürültü 

çıkması olasıdır. 
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BULGULAR 

Tahta kullanımı basit, ucuz ve kullanışlı, ekonomik bir ders aracıdır. Tahtada yazı yazabilme 

belirli bir davranış statüsü de kazandırır. Bilgi ve deneyimin iyi ve güzel somutlaşması gelecek içinde 

belirleyici bir eylemdir. Yani bilgi, beceri ve deneyimler şimdiki zaman üzerinden geleceğe de 

aktarılır. Yazma eylemi belirli sınırlar içinde tekrarlanırken güzel yazı öğrencilerin estetik yönüne de 

katkı sağlar.  

            İstanbul Üsküdar ilçesi ilköğretim okullarındaki 60 öğretmene sorulan 15 adet soru Tablo 1 de 

gösterilmiştir. 

       SORULAR N Percent N Percent N Percent 

Eğitim Durumu  60 34,30% 115 65,70% 175 100,00% 

Eğitim Tecrübeniz  60 34,30% 115 65,70% 175 100,00% 

Hangi tür yazı tahtasını tercih edersiniz? 60 34,30% 115 65,70% 175 100,00% 

Yazı tahtasında hangi rengi tercih edersiniz? 60 34,30% 115 65,70% 175 100,00% 

Tahtanın en çok hangi bölümünü kullanırsınız?  60 34,30% 115 65,70% 175 100,00% 

Tahtayı en çok hangi derste kullanırsınız? 60 34,30% 115 65,70% 175 100,00% 

Yazı tahtası kullanma eğitimi aldınız mı? 60 34,30% 115 65,70% 175 100,00% 

Yazı kalemi veya tebeşiri nasıl tutarsınız? 60 34,30% 115 65,70% 175 100,00% 

Yazı tahtasında tercih ettiğiniz malzeme  60 34,30% 115 65,70% 175 100,00% 

Yazı kalemi ise tercih edilen renk  60 34,30% 115 65,70% 175 100,00% 

Tebeşir ise tercih edilen renk 60 34,30% 115 65,70% 175 100,00% 

Tahta kullanmayı sever misiniz? 60 34,30% 115 65,70% 175 100,00% 

Tahtayı nasıl kullanırsınız? 60 34,30% 115 65,70% 175 100,00% 

Tahtada yazı yazarken vücudunuzun en çok yorulan 

kısmı  60 34,30% 115 65,70% 175 100,00% 

Yazı tahtasında en çok kullandığınız yazı türü nedir?  60 34,30% 115 65,70% 175 100,00% 
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Dersinizde yazı tahtasını ne kadar süre ile 

kullanırsınız? 60 34,30% 115 65,70% 175 100,00% 

Yazı tahtasını dersiniz bitince siler misiniz? 60 34,30% 115 65,70% 175 100,00% 

Şu an okutulan sınıf 60 34,30% 115 65,70% 175 100,00% 

             Tablo 2 de ise yazı tahtası kullanma eğitimi aldınız mı sorusunu 60 öğretmen cevaplamıştır. 

Görüldüğü gibi öğretmenlerin yazı tahtası kullanma eğitimi almaları ile cinsiyetleri arasında anlamlı 

bir ilişki vardır. (p<05) 

Crosstab 

   Cinsiyet 

   Erkek Kadın Total 

Yazı tahtası kullanma 
egitimi aldiniz mi 

Evet Count 25 3 28 

% within Yazı tahtası 
kullanma eğitimi aldınız 
mı? 

89,3% 10,7% 100,0% 

% within Cinsiyet 54,3% 21,4% 46,7% 

Hayır Count 21 11 32 

% within Yazı tahtası 
kullanma eğitimi aldınız 
mı? 

65,6% 34,4% 100,0% 

% within Cinsiyet 45,7% 78,6% 53,3% 

Total Count 46 14 60 

% within Yazı tahtası 
kullanma eğitimi aldınız 
mı? 

76,7% 23,3% 100,0% 

% within Cinsiyet 100,0% 100,0% 100,0% 

Chi-Square Tests 
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Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Exact Sig. (2-

sided) 
Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 4,673a 1 ,031   

Continuity Correctionb 3,444 1 ,063   

Likelihood Ratio 4,941 1 ,026   

Fisher's Exact Test    ,037 ,030 

Linear-by-Linear 
Association 

4,595 1 ,032 
  

N of Valid Cases 60     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6,53. 

b. Computed only for a 2x2 table     

            Tablo 3 te yazı tahtasını kullanmayı sever misiniz sorusunda öğretmenlerin tahta kullanmayı 

sevmeleri ile cinsiyetleri arasında anlamlı bir ilişkinin var olduğu görülmektedir. 

Crosstab 

   Cinsiyet 

   Erkek Kadın Total 

Tahta kullanmayı sever 
misiniz? 

Evet Count 39 6 45 

% within Tahta 
kullanmayı sever misiniz? 

86,7% 13,3% 100,0% 

% within Cinsiyet 84,8% 42,9% 75,0% 

Kismen Count 7 8 15 

% within Tahta 
kullanmayı sever misiniz? 

46,7% 53,3% 100,0% 

% within Cinsiyet 15,2% 57,1% 25,0% 
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Total Count 46 14 60 

% within Tahta 
kullanmayı sever misiniz? 

76,7% 23,3% 100,0% 

% within Cinsiyet 100,0% 100,0% 100,0% 

Chi-Square Tests 

 

Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Exact Sig. (2-

sided) 
Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 10,062a 1 ,002   

Continuity Correctionb 7,950 1 ,005   

Likelihood Ratio 9,124 1 ,003   

Fisher's Exact Test    ,003 ,003 

Linear-by-Linear 
Association 

9,894 1 ,002 
  

N of Valid Cases 60     

a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3,50. 

b. Computed only for a 2x2 table     

İlk tahta yazımlarında düzen ve güzel akış yani akıcılık olamayabilir. Yazılan ilk cümleler iri, 

büyük başlanılırken, kolun yorgunluğu ile harflerin karakteristik özellikleri bozulmaya başlayabilir. 

Bazen de tersi söz konusu olur. İlk cümleler küçük başlanırken sona doğru harflerde büyümeler 

gerçekleşir. Yorgunluk ile birlikte bilinç kontrolü ve dikkatin azalması sonucunda yazının 

okunaklılığında azalma görülür. Tahtaya yazı yazarken parmakların, bileğin, dirseğin ve omzun 

işbirliği sayesinde hiçbir zorlama gerektirmeden güzel yazı yazılabilir. Çünkü öğrenci davranışa dikkat 

edip, dikkat ettiğini belleğine kaydedip hatırladıktan sonra o davranışı yapacaktır. 

Taklidin öğrenmede önemli bir rolü vardır. Ders araları, teneffüslerde öğrenci de öğretmeni 

taklit eder. Bu sebeple öğretmen tahtayı etkili bir biçimde, ekonomik kullanır. Yazının okunaklı 

olması öğrenmeyi ve anlamayı etkiler. Tahtada teneffüslerde yazılı kalan metin veya şekiller 

öğrencinin bir şekilde tekrar dikkatini çeker ve akılda kalmasını sağlar. Tahtada yazı yazma bir zaman 
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kaybı olarak değerlendirilebilir. Ancak yazı yazılırken tüm duyu organlarına hitap edildiğinden 

beyinlere bilgilerin kazınması mümkündür. 

SONUÇ 

Tebeşiri hızlı, yavaş, düzgün, titrek tutuşu öğretmenin fizyolojik hareketleri ile ilgilidir. Tahta 

kullanımında harflerin anatomik yapıları (şekli), hareketi, istikamet, yazılış yönleri (harflerin başlangıç 

ve bitiş noktaları), oranları, harf aralıkları estetik unsuru belirleyen önemli faktörlerdir. Ana karakter 

yapısı olan harflerin tahtadaki şekli öğretmenin yazıdaki kişiliğinin göstergesidir. Tahtada elleri 

birbirine bağlı veya eli cebinde yazı yazmak iyi bir örnek sayılmaz. Tebeşiri tutuş şekli yazıda önemli 

bir özelliktir. Eğer tebeşir çok yukarıdan tutulursa kontrol sağlanamaz ve tebeşirin kırılma ihtimali 

yükselir. Çok aşağıdan tutulursa kontrol yine sağlanamaz ve gıcırtılı bir ses çıkarır. 

Tahtadaki güzel bir yazı öğrencinin hem gözünü hem de duygularını eğitir. Özellikle genç 

öğretmenler kalem tutuşlarını tebeşire de yansıtarak sıkıca tutarlar ve tahta üzerinde güçlü bir tazyik 

uygularlar. Yaş ilerledikçe uygulanan bu tazyik, bu güç yerini daha rahat bir tutuşa bırakacaktır. 

Yazı satırları çok uzun olmamalıdır. Arka sırada oturan öğrenciler satırları net 

göremediklerinden satır kaydırması yapabilirler. Uzun satırların sonlarından alt satırın başına 

atlamakta göz zorlanabilir. Bu sebeple ölçüsü uzun tahtaları sütunlara bölerek yazmak daha iyi netice 

verir. Tahtada da hızlı olmak, süratli yazmak büyük önem taşır. Yazıda hızlı yazabilmek için 

organların eğitilmiş olması gerekir. Beynin yazı yazan organlara hükmetmesi, işbirliğinin sağlanması 

icap eder. Tebeşiri tutarak yöneten parmaklara, bilekten başlayarak elin hareketine, omuzdan 

başlayarak kol kaslarının kasılmasına, gözün ve beynin organizasyonu kadar nefes alıp vermenin de 

yazı üzerinde tesiri vardır. Yazıda hız kadar okunaklılığında sağlanması bu organların eğitimi için 

deneyimleri fazlalaştırmak önemlidir. Tebeşir ile yazarken tebeşiri de hareketlendirmek lüzumu vardır. 

Yazı yazarken veya şekil çizerken tebeşiri incelikli kalınlıklı hareketlendirmek bir hacim 

kazandırdığından yapılanlar çok hoş ve güzel görünür. Güzel yazı da yazı yazmayı teşvik eder. 

Öğrencilerin zevk ve hevesleri yazı yazmak için geliştirilir. 
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ÖZET 

Bu araştırma ile Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören öğretmen adaylarının etkili dinleme 

becerilerine sahip olma düzeylerini belirlemek amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, öğretmen 

adaylarının etkili dinleme becerileri cinsiyet, bölüm ve üniversiteye giriş puan türü gibi farklı 

değişkenler açısından da incelenmiştir.  

Araştırmada, tarama (survey) modelinden yararlanılmıştır. Araştırmanın evrenini, Fırat 

Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Örneklemini ise Fırat 

Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Fen Bilgisi 

Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Matematik 

Öğretmenliği ve Resim-iş Öğretmenliği bölümlerinin dördüncü sınıflarında öğrenim gören öğretmen 

adayları oluşturmaktadır. 

Araştırmada veri toplama aracı olarak, öğretmen adaylarının etkili dinleme becerilerini 

belirlemeye yönelik bir ölçek kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizi sonucunda, öğretmen 

adaylarının etkili dinleme becerilerine sahip olma düzeylerinin yüksek olduğu belirlenmiştir. 

Öğretmen adaylarının etkili dinleme becerilerine sahip olma düzeyleri ile cinsiyet, bölüm ve ÖSS puan 

türü değişkenleri arasında anlamlı farklılık çıkmıştır. Bu sonuçlar doğrultusunda öneriler 

geliştirilmiştir.   

Anahtar Kelimeler: Öğretmen adayları, etkili dinleme becerileri, iletişim, öğretmen eğitimi. 
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ABSTRACT 

This research aims at determining prospective teachers’ levels of having effective listening 

skills.  In parallel with this purpose, effective listening skills of the prospective teachers were 

examined in terms of various variables such as gender, department and university entrance score.   

The survey model was used in the research. The universe of the research comprises of the 

students receiving education in Firat University Faculty of Education. The sample of the research 

comprises of prospective teachers studying in the fourth grades of the departments of Firat University 

Faculty of Primary School Teaching, Social Sciences Teaching, Science Teaching, Mathemathics 

Teaching, Turkish Teaching, Computer and Instructional Technology Education and Painting 

Teaching.  

As data collection tool, a scale for determination of prospective teachers’ skills of effective 

listening was used in the research. As a result of the data which were analyzed, it was determined that 

the levels of having effective listening skills had been high. There is a significant difference with 

gender, department and university entrance score on having effective listening skills of prospective 

teachers. The comments were developed through these results.  

Key Words: Prospective teachers, effective listening skills, communication, teacher education.  

 

GİRİŞ 
Problem Durumu 

İnsanlar arasında sağlıklı ilişkilerin kurulabilmesi için etkili bir iletişime ihtiyaç vardır. 

İnsanların her devirde en yaygın kullandıkları iletişim aracı dil olmuştur. Dilin ise dinleme, konuşma, 

okuma, yazma olmak üzere dört alt becerisi bulunmaktadır. Bunlardan konuşma dilinin zihinde 

anlama dönüştürüldüğü karmaşık ve çok aşamalı bir süreç olan dinleme, insanların ilk kazandıkları 

becerilerden biridir ve diğer dil becerileri için temel oluşturmaktadır (Lundsteen, 1979; Özbay, 2005). 

Araştırmalar da, günlük hayatımızda en çok kullandığımız dil becerisinin dinleme olduğunu ortaya 

koymaktadır. Hagevik (1999), insanın zamanının % 40’nı dinlemeye, % 35’ini konuşmaya, % 16’sini 

okumaya, % 9’ unu yazmaya ayırdığını belirtmektedir. Bir başka araştırmaya göre ise, insanlar iletişim 

için harcadıkları sürenin yaklaşık % 45’ini dinlemeyle geçirmektedir (Szukala, 2001). Bu oran diğer 

dil becerilerinden yararlanma süresinin neredeyse tamamına yakındır. İnsanın, yaşamı boyunca elde 

ettiği bilgilerin çoğunu dinleme yolu ile elde ettiği söylenir. Dolayısıyla dinleme, yalnızca iletişimde 

kapsadığı süre bakımından değil, insanın günlük yaşamına olan katkısı açısından da önemli bir beceri 

alanıdır.  

Dinleme, konuşan kişinin vermek istediği mesajı doğru olarak anlayabilme ve söz konusu 

uyarana karşı tepkide bulunabilme becerisi olarak tarif edilmektedir. Günlük hayatta karşılaştığımız 



II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi  1177  
 

II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongre Kitabı 

olayların tamamı dinleme etkinliği üzerine geliştiğinden dinleme, büyük oranda yaygın bir iletişim 

davranışıdır. Dinlemenin olmadığı yerde iletişim olmaz. İletişim, katılanların bilgi, sembol üreterek 

birbirlerine ilettikleri ve bu iletileri anlamaya, yorumlamaya çalıştıkları bir süreçtir (Dökmen, 1986, 

78). Etkili iletişim sürecinin başlangıç aşaması olarak kabul edilen dinleme, konuşan ya da sesli 

okuyan bir kişinin vermek istediği sözlü mesajları doğru olarak anlayabilme etkinliği olarak 

tanımlanmaktadır (Özbay, 2005, 11). Dolayısıyla dinleme süreci, karşı tarafı edilgen bir yapıda izleme 

değil, iletişimin tam olarak gerçekleşmesi için iletiyi alma ve yorumlama çabası gerektirmektedir 

(Cihangir, 2001). Bu da, bireyde dinleme becerisinin geliştirilmesi ile mümkündür. Oysa bu becerinin 

eğitimine gerek olmadığı, kendiliğinden geliştiği yönünde bir anlayış yaygındır. Dinlemenin de bir 

beceri olduğu göz önünde bulundurulursa bu becerinin eğitim yoluyla geliştirilebileceği rahatlıkla 

söylenebilir. 

 Bireyin, çevresini ve dünyayı doğru biçimde algılaması ve içinde bulunduğu sosyal çevreye 

uyum sağlaması açısından dinleme, eğitim sürecinde de bireylere kazandırılması gereken becerilerden 

biridir. Dinleme, bireyin hem okul yaşamında, hem de okul yaşamından sonra öğrendiği iletişim 

becerisini doğru bir biçimde kullanmasını ve dinlediklerini doğru yorumlamasını sağlayacağından 

önem arz etmektedir (Çiftçi, 2007). Özbay (2005, 94) da dinlemeyi, öğrenme süreci içerisinde önemli 

bir beceri ve öğrenmenin vazgeçilmez bir unsuru olarak belirtmiştir. Eğitim-öğretim süreci boyunca 

edinilen bilgilerin çoğu dinlenilerek kazanıldığı göz önüne alındığında dinleme öğrenmenin temelini 

oluşturmaktadır. Ergin ve Birol (2000, 114) bir ilköğretim örgencisinin okuldaki zamanının %50’sini 

dinleyerek geçirdiğini ve bu oranın üniversitede %90’lara ulaştığını belirtmektedir. Robertson (2004, 

62) da ilköğretim öğrencilerinin zamanlarının %57’sini, yüksek öğretim öğrencilerinin %53’ünü, 

yönetici konumunda olanların ise zamanlarının %68’ini dinleyerek geçirdiklerini ortaya koymaktadır. 

Rakamlarla belirlenen dinleme edimine ilişkin gerçeklik, iletişimde ve eğitimde dinlemenin üzerinde 

özenle durulması gerektiğini göstermektedir.  

Dinlemenin amacına uygun gerçekleşmesi ise etkili dinleme ile mümkündür. Çünkü dinleme 

faaliyeti etkili dinleme ile anlam kazanır. Etkili dinleme sadece söylenilenleri duymak değil, aynı 

zamanda bu söylenenleri önemli bulmak, kavramak ve değerlendirmektir. Dolayısıyla etkili dinleme 

pasif değil, aktif bir süreci gerekli kılar. İnsan ilişkilerinde çok güçlü bir etkisi olan etkili dinleme, 

karşıdaki kişiye olumlu mesajlar iletir. Etkili dinleme karşılıklı olarak ödüllendiren, dürüstlüğü, 

anlayışı ve güven duygusunu destekleyen ve geliştiren bir süreçtir (Hagevik, 1999). Genel olarak 

bakıldığında etkili dinlemenin temeli, kişilerin birbirlerine karşılıklı saygı göstermesidir. Kişilerin aynı 

fikirde olmasalar da, birbirlerinin duygularını anladıklarını ses tonları ve kullandıkları sözcüklerle 

iletmeleri önemlidir (Cihangir, 2004). Etkili dinlemenin gerçekleşmesi için dinleme sürecindeki 

unsurların farkında olmak ve bu unsurlar arasındaki bağı koparmamak gerekir. Bu unsurlardan biri de 

kişinin etkili dinleme becerilerine sahip olma düzeyidir. Buradan yola çıkarak, etkili dinleyicilerin 

özelliklerinin belirtilmesinde fayda vardır. Bu özellikler şu şekildedir (Ailes, 1999; Petress, 1999): 
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• Konuşmacıyı dikkatle dinlediklerini gösteren, bedeni konuşmacıya doğru eğme, göz teması 

kurma, ciddiyetsizlik içeren şekilde çok hareketli olmama gibi, sözsüz davranışlar gösterirler, 

• Karşılarındaki kişiye saygı gösterirler. Bu saygılarını kabul edici ve paylaşımcı tavırlarıyla, 

ses tonlarıyla ve kişisel iddialar ileri sürmekten kaçınarak ifade ederler, 

• Etkili dinleme karşıdaki kişiyi kabul etmeyi ve anlamayı gerektirdiği için, söylenenleri 

çarpıtmadan ve abartmadan kabul ederek, konu dışındaki noktaları dile getirmeden, kişiyi 

anlamaya çalışırlar, 

• Karşıt düşüncede olsalar bile, sonuna kadar dinleyerek, duygusal tepkiler vermekten 

kaçınırlar, 

• Konuşmadaki önemli kısımları gerekirse not ederler, 

• Konuşmacının sözsüz davranışlarını da gözlerler. 

Görüldüğü üzere, etkili bir dinleyicinin sergilemesi gereken pek çok davranış vardır. Bu 

davranışları kazanmak ve geliştirmek mümkündür. Bunun için zaman ayırmak ve çaba harcamak 

gerekmektedir. Dolayısıyla dinleme çalışmalarına, günlük hayatın her aşamasında olduğu gibi eğitim-

öğretim ortamlarında da önemle yer verilmesi gerekir. Çünkü öğrenme-öğretme süreçlerinde etkili 

dinleme becerileri; kişiler arası iletişimin gelişimine getirdiği katkıların yanı sıra, öğretimin kalitesi, 

öğrencilerin öğrenmeleri ve akademik başarıları için de katkı sağlayacaktır. Etkili bir şekilde 

dinleyerek öğrenen öğrenciler, bu becerilerini bir öğrenme aracı olarak hayatları boyunca kullanırlar. 

Bu nedenle de okul öncesinde kendiliğinden gelişen dinleme becerisi, eğitim ve öğretimin her 

kademesinde sistemli bir biçimde geliştirilmelidir. Bunu sağlamada öğretmenlere büyük görevler 

düşmektedir. Ancak dinleme becerisi diğer becerilerin aksine doğrudan doğruya gözlenemeyen içsel 

bir süreç (Barın, 2002, 18) olduğundan hem çok soyut hem de ölçme ve değerlendirmesi yapılamayan 

bir beceri olarak kabul edilmekte ve öğretmenler tarafından eğitiminin verilmesi zor bir alan olarak 

görülmektedir. Bu becerinin geliştirilmesi ve değerlendirilmesi, her şeyden önce bireylerin dinleme 

becerileriyle ilgili eksiklik ve yeterlilik düzeyleri hakkında bilgi sahibi olmayı gerektirir (Şahin ve 

Aydın, 2009). Bu açıdan bakıldığında öğrenme-öğretme sürecinde etkili dinlemenin gerçekleştirilmesi, 

öğretmenin bu becerilere sahip olması ile paralellik gösterir. Dolayısıyla, ileride öğrencileriyle etkili 

iletişimi gerçekleştirmek durumunda olan öğretmen adaylarının da etkili dinleme becerilerine sahip 

olması gerekmektedir. Öğretmen adayları etkili birer dinleyici oldukları ölçüde, bunu okuldaki değişik 

durumlarda, kendi aile yaşamlarında ve tüm insanlarla olan ilişkilerinde de uygulayabileceklerdir. Bu 

düşüncelerden yola çıkılarak, öğretmen adaylarının hizmet öncesi eğitimlerinde bu becerilere sahip 

olup olmadıklarının belirlenmesi yönünde bu araştırmanın yapılmasına gereksinim duyulmuştur. 
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 Araştırmanın Amacı 

 Araştırmanın genel amacı, Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören öğretmen adaylarının etkili 

dinleme becerilerine sahip olma düzeylerini belirlemektir. Bu genel amaç doğrultusunda araştırmanın 

alt amacı ise; öğretmen adaylarının etkili dinleme becerilerine sahip olma düzeylerinin cinsiyetlerine, 

bölümlerine ve üniversiteye giriş puan türüne göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemektir. 

YÖNTEM 

Araştırmanın Modeli 

Araştırma betimsel bir çalışma olup, tarama (survey) modelindedir. Karasar (2005, 77)’a göre 

tarama modeli, geçmişte veya halen varolan bir durumu varolduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan 

araştırma yaklaşımıdır. Bu araştırmada da öğretmen adaylarının etkili dinleme becerilerine sahip olma 

düzeyleri varolduğu şekliyle betimlenmiştir. 

Çalışma Grubu 

Araştırmanın evrenini, Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören öğrenciler 

oluşturmaktadır. Örneklemini ise Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği, Sosyal 

Bilgiler Öğretmenliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim 

Teknolojileri Eğitimi, Matematik Öğretmenliği ve Resim-iş Öğretmenliği bölümlerinin dördüncü 

sınıflarında öğrenim gören öğretmen adayları oluşturmaktadır. 

Veri Toplama Aracının Geliştirilmesi ve Uygulanması 

 Veri toplama aracı olarak; öğretmen adaylarının etkili dinleme becerilerine sahip olma 

düzeylerini belirlemek amacıyla, taslak olarak oluşturulan ölçekte, ilk olarak literatür taraması ve 

benzer ölçeklerin incelenmesi sonucunda 21 madde belirlenmiştir. Geliştirilen bu taslak için konuyla 

ilgili uzmanlardan görüş alınmıştır. Uzman görüşleri doğrultusunda 21 maddeden 18 madde üzerinde 

uzlaşma sağlanmıştır. Uzman kişilerin görüşleri doğrultusunda yapılan gerekli düzenleme ve 

değişikliklerin ardından 18 maddeden oluşan ölçek, Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf 

Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği, 

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Matematik Öğretmenliği ve Resim Öğretmenliği 

bölümlerinin dördüncü sınıflarının her birinde öğrenim gören 10 öğretmen adayı olmak üzere 

toplamda 70 öğretmen adayına uygulanmış ve ön uygulama sonucu olarak veriler işleme alınmıştır. 

Veriler üzerinde faktör analizi yapılmıştır. Analiz sonuçlarında ölçeğin Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 

değeri 0.656, Bartlett Testi ise 311,387 olarak bulunmuştur. Buna göre Bartlett testi sonucu 0.05 

düzeyinde (p=0.000) anlamlı çıkmıştır. Büyüköztürk (2007, 126)’e göre, verilerin faktör analizi için 

uygunluğu KMO katsayısının 0.60’dan yüksek ve Bartlett testinin de anlamlı çıkması verilerin faktör 

analizi için uygun olduğunu göstermektedir. Ölçeğin uygulanması ile elde edilen puanların güvenirliği 
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ise Cronbach Alpha güvenirlik formülü kullanılarak hesaplanmıştır. Ölçeğin Cronbach Alpha 

güvenirlik kat sayısı .744 olarak bulunmuştur. Elde edilen bu sonuca göre ölçeğin güvenilir olduğu 

söylenebilir.   

Literatür taraması, uzman görüşleri, geçerlik ve güvenirlik çalışmaları neticesinde son halini 

alan ölçme aracı, öğretmen adaylarının etkili dinleme becerilerine sahip olma düzeylerini belirlemek 

amacıyla Sınıf Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Türkçe 

Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Matematik Öğretmenliği ve Resim-iş 

Öğretmenliği bölümlerinin dördüncü sınıflarında öğrenim gören 270 öğretmen adayına uygulanmıştır. 

Ancak yanlış veya eksik işaretlemelerden dolayı 256’sı değerlendirmeye alınmıştır.  

Verilerin Analizi 

Yapılan uygulama neticesinde elde edilen veriler, kontrol edilip gerekli düzenlemeler 

yapıldıktan sonra bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Araştırmanın amacına uygun olarak elde edilen 

verilerin analizinde frekans, yüzde, aritmetik ortalama gibi tekniklerden yararlanılmıştır. Bunun yanı 

sıra araştırmada varyans analizi, t-testi, Kruskall Wallis-H (KWH), Mann Whitney U (MWU) ve 

scheffe testleri kullanılmıştır. 

BULGULAR ve YORUMLANMASI 

Bu bölümde, veri toplama aracının öğretmen adaylarına uygulanması yoluyla toplanan 

verilerin analizine dayalı olarak elde edilen bulgular ve bulguların yorumlanması yer verilmiştir.  

1. Araştırmaya Katılan Öğretmen Adaylarının Kişisel Özelliklerine İlişkin Bulgular ve 

Yorumlanması 

 Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının cinsiyet, bölüm ve ÖSS puan türü olmak üzere 

kişisel özelliklerine göre dağılımları Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1. Öğretmen Adaylarının Kişisel Özelliklerine Göre Dağılımı 

Cinsiyet f % 

   Erkek  124 48.40 

   Kadın   132 51.60 

Bölüm f % 

   Sınıf Öğretmenliği 43 16.80 

   Fen Bilgisi Öğretmenliği 36 14.10 

   Bilg. ve Öğrt. Tekn. Eğitimi 41 16.00 

   Matematik Öğretmenliği 38 14.80 

   Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 34 13.30 



II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi  1181  
 

II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongre Kitabı 

   Türkçe Öğretmenliği 35 13.70 

   Resim-İş Öğretmenliği 29 11.30 

ÖSS Puan Türü f % 

   Sözel  77 30.10 

   Eşit Ağırlık  62 24.20 

   Sayısal  117 45.70 

Toplam 256 100.00 

 

Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının kişisel özelliklerine göre dağılımları incelendiğinde, 

% 48.40’ının erkek, % 51.60’ının ise kadın olduğu görülmektedir. Cinsiyete göre dağılım oranları 

birbirine yakındır. Öğretmen adaylarının öğrenim gördükleri bölümlere göre dağılımları, en fazla sınıf 

öğretmeni adaylarının olduğunu ortaya koymaktadır (% 16.80). Resim-iş Öğretmenliği bölümünde 

öğrenim gören öğretmen adayları ise % 11.30 ile dağılımda en düşük orana sahiptir. Sınıf 

Öğretmenliği bölümüne daha fazla sayıda öğrenci alınması bu durumun ortaya çıkmasında etkili 

olmuştur. Farklı bölümlerde öğrenim gören öğretmen adaylarının ÖSS puan türlerine göre 

dağılımlarında ise, en fazla sayısal puan türüne sahip olanların varlığı (% 45.70) göze çarpmaktadır. 

ÖSS puan türlerine göre daha sonra oransal olarak sırasıyla sözel (% 30.10) ve eşit ağırlık puan 

türlerine sahip olanların izlediği belirlenmiştir.     

2. Araştırmaya Katılan Öğretmen Adaylarının Etkili Dinleme Becerilerine Sahip Olma 

Düzeylerine İlişkin Bulgular ve Yorumlanması 

Tablo 2’de, öğretmen adaylarının etkili dinleme becerilerine sahip olma düzeylerine ilişkin 

bulgular sunulmuştur. Tablo 2 incelendiğinde, öğretmen adaylarının “verilmek istenen mesajı anlamak 

için dikkatlice dinlerim” maddesine “her zaman” ( X  = 4.27) düzeyinde görüş bildirdikleri 

görülmektedir. Etkili dinleme becerilerine sahip olma açısından bu madde oldukça önemlidir. Dinleme 

esnasında dikkatli olmak, konuşan kişinin aktarmak istediğini anlama etkililiğini arttıracaktır. 

Öğretmen adaylarının “konuşmacının söyledikleri kendi görüşlerime uymuyorsa dinlemekten 

vazgeçerim”  maddesine “nadiren” ( X  = 2.57) düzeyinde görüş bildirmişleridir. Bu doğrultuda 

öğretmen adaylarının kendi görüşlerine uymasa da, anlatılanları dinlemeye devam ettikleri çıkarımı 

yapılabilir. Kişilerin etkili dinleme becerileri kazanabilmelerinde, söylenen sözler hoşa gitmese de, 

anlayabilmek için dinlemeye devam etmek gerekmektedir (Myers ve Myers, 1988). Bu durum olaylara 

farklı bakış açıları ile yaklaşabilmeyi kolaylaştırabilir. Bununla birlikte Ailes (1999)’e göre etkili bir 

dinleyici, karşıt düşüncede olsa bile, karşısındakini sonuna kadar dinler. Ayrıca “dinlerken 

konuşmacıyla göz teması kurarım” maddesine öğretmen adayları “genellikle” ( X  = 4.12) düzeyinde 

görüş belirtmişlerdir. Etkili dinlemede göz teması kurmak ve beden dilini kullanmak önemlidir. 

Öğretmen adaylarının “birini dinlerken aynı zamanda onun görsel davranışlarını da dikkatle izler ve 



II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi  1182  
 

II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongre Kitabı 

gözlerim” maddesine “genellikle” ( X  = 4.12) düzeyinde görüş bildirmeleri göze çarpmaktadır. Bu 

madde, anlatılanların yanısıra görsel davranışların da dikkate alınmasının önemini vurgulamaktadır. 

Myers ve Myers (1988), etkili dinlemede konuşmacının sözel olmayan mesajlarına da dikkat edilmesi 

gerektiğinden söz etmektedir. Bu görüşlerden yola çıkarak, araştırmaya katılan öğretmen adaylarının 

genelinin etkili dinleme becerilerine sahip oldukları söylenebilir. 

Tablo 2. Öğretmen Adaylarının Etkili Dinleme Düzeylerine Göre 

 Aritmetik Ortalama Sonuçları  

M. no 

 

 

Maddeler 

Toplam 

 

X  SS 

1 Dinleme esnasında konuşmacının söylediklerini 

düşünürüm. 

4.07 .66 

2 Dinleme esnasında konuşmamaya dikkat 

ederim. 

4.19 .69 

3 Dinleme esnasında konuşmacının dikkatini 

dağıtacak davranışlardan kaçınırım. 

4.18 .80 

4 Dinleme esnasında konuşmacının sözünü 

kesmemeye çalışırım. 

4.19 .92 

5 Dinleme esnasında anlatılanlar ne olursa olsun 

konuşmacıya duygusal tepkiler vermekten 

kaçınırım. 

3.45 .98 

6 Konuşmacının anlattıklarına yönelik “hı hı” 

“hmmm” gibi sözel tepkiler veririm. 

3.25 1.09 

7 Verilmek istenen mesajı anlamak için dikkatlice 

dinlerim. 

4.27 .70 

8 Dinlerken konuşmacıyla göz teması kurarım. 4.12 .81 

9 Her türlü psikolojik ve fiziksel engel karşısında 

konuyu sonuna kadar dinlemek için çaba sarf 

ederim. 

3.57 1.00 

10 Bir kişi konuşurken, ona ve anlattıklarına değer 

verdiğimi hissettiririm. 

4.10 .74 

11 Bir kişinin anlattıklarını not ederek dinlerim. 2.61 1.13 

12 Konuşmacının anlattıklarını detaylandıracak 

sorular sorarım. 

3.07 .91 

13 Biri konuşurken kendimi gerçekten dinlemeye 

istekli hale getirmeye çalışırım. 

3.84 .81 

14 Birini dinlerken aynı zamanda onun görsel 4.17 .78 
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davranışlarını da dikkatle izler ve gözlerim. 

15 Konuşmacının söyledikleri kendi görüşlerime 

uymuyorsa dinlemekten vazgeçerim. 

2.57 1.12 

16 Konuşmacının ifade ettiği sözlerin altında yatan 

anlamları ortaya çıkarmak için dinlerim. 

3.44 .96 

17 Dinleme esnasında kendimi konuşmacının 

yerine koyar ve onun bakış açısıyla olaylara 

bakarım. 

3.64 .90 

18 Birini dinlerken onun duygu ve düşüncelerini 

yargılamadan, hata aramadan dinlerim. 

3.51 1.11 

 Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının anlatılanları not etmeyi “bazen” ( X  = 2.61) 

düzeyinde gerçekleştirdiklerini belirtmeleri ise diğer bir bulgudur. Oysa dinlerken not tutma, 

anlatılanların akılda kalıcılığının sağlanmasında etkilidir. Sözlü mesajların yazılması anlamayı ve 

hatırlamayı kolaylaştırmaktadır. Araştırmalar dinlediklerimizin yaklaşık %70’ini bir saat içinde, 

%80’ini bir gün içinde unuttuğumuzu göstermektedir. Unutmayı engelleyecek en önemli girişim ise 

not tutmaktır. Tutulan notlar bir daha okunmasa bile dinlerken belirli bir aktiflik sağladığı için önem 

taşır (Özbay, 2005, 85). Not tutarak dinleme, dinleyicinin konuşmadaki düşünce akışını daha iyi takip 

etmesini ve konuşmayı daha iyi anlamasını sağlar. Dolayısıyla etkili bir dinleyici olmanın temel kuralı 

not tutmak, iyi not tutmanın yolu da etkili bir dinleyici olmaktır (Baltaş, 1999, 42). Bu açılardan 

bakıldığında, öğretmen adaylarının dinlerken bazen not tutmaları, etkili dinleme becerilerine sahip 

olma düzeyleri bakımından olumsuz bir bulgu olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Tablo 3. Cinsiyet Değişkenine Göre Öğretmen Adaylarının Etkili Dinleme Düzeylerine İlişkin  

t-Testi Sonuçları  

M.no  
 

Maddeler  

 

Cinsiyet 

 

X  

 

SS 

 

t 

 

p 

6 

 

Konuşmacının anlattıklarına yönelik “hı hı” “hmmm” gibi 

sözel tepkiler veririm. 

Erkek  3.05 1.12 
-2.961* .003 

Kadın  3.45 1.03 

10 Bir kişi konuşurken, ona ve anlattıklarına değer verdiğimi 

hissettiririm. 

Erkek  3.92   .74 -

3.822* 
.000 

Kadın  4.26   .71 

12 
Konuşmacının anlattıklarını detaylandıracak sorular sorarım. 

Erkek  3.27 1.00 
3.454* .001 

Kadın  2.88    79 

14 Birini dinlerken aynı zamanda onun görsel davranışlarını da 

dikkatle izler ve gözlerim. 

Erkek  3.99   .86 -

3.597* 
.000 

Kadın  4.33   .65 

18 Birini dinlerken onun duygu ve düşüncelerini yargılamadan, 

hata aramadan dinlerim. 

Erkek  3.36 1.18 -

2.094* 
.037 

Kadın  3.65 1.02 

* p < .05 



II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi  1184  
 

II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongre Kitabı 

Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının cinsiyetlerine göre etkili dinleme beceri 

düzeylerinin belirlenmesi amacıyla yapılan t-testi sonuçlarına göre 6, 10, 12, 14 ve 18. maddelerde 

anlamlı farklılık çıktığı belirlenmiştir (p < .05). Buna göre 6. maddeye erkek öğretmen adaylarının 

“bazen” ( X  = 3.05), kadın öğretmen adaylarının “genellikle” ( X  = 3.45); 10. maddeye erkek 

öğretmen adaylarının “genellikle” ( X  = 3.92),  kadın öğretmen adaylarının “her zaman” ( X  = 4.26); 

12. maddeye hem erkek ( X  = 3.27)  hem de kadın öğretmen adaylarının ( X  = 2.88) “bazen”; 14. 

maddeye erkek öğretmen adaylarının “genellikle” ( X  = 3.99), kadın öğretmen adaylarının ise “her 

zaman” ( X  = 4.33); 18. maddeye ise erkek öğretmen adaylarının “bazen” ( X  = 3.36), kadın 

öğretmen adaylarının “genellikle” ( X  = 3.65) düzeyinde görüş belirttikleri ortaya çıkmaktadır. 12. 

madde olan  “konuşmacının anlattıklarını detaylandıracak sorular sorarım” ifadesine erkek öğretmen 

adaylarının; 6, 10, 14 ve 18. maddelere ise kadın öğretmen adaylarının daha olumlu görüş bildirdikleri 

bulgusuna rastlanması, kadın öğretmen adaylarının etkili dinleme becerilerine erkek öğretmen 

adaylarından daha fazla sahip oldukları şeklinde yorumlanabilir.   

Tablo 4. Bölüm Değişkenine Göre Öğretmen Adaylarının Etkili Dinleme Düzeylerine İlişkin 

Varyans Analizi Sonuçları  

M. 

no 

 

 

Maddeler 

Homojenlik Varyans 
Fark 

(scheffe) 

  

Levene p F p  

2 Dinleme esnasında konuşmamaya dikkat ederim. 2.837* .011 1.544 .164 - 

4 Dinleme esnasında konuşmacının sözünü 

kesmemeye çalışırım. 

6.786* .000 1.504 .177 - 

6 Konuşmacının anlattıklarına yönelik “hı hı” 

“hmmm” gibi sözel tepkiler veririm. 

2.613* .018 2.604 .018 - 

9 Her türlü psikolojik ve fiziksel engel karşısında 

konuyu sonuna kadar dinlemek için çaba sarf 

ederim. 

2.722* .014   .401 .878 - 

10 Bir kişi konuşurken, ona ve anlattıklarına değer 

verdiğimi hissettiririm. 

1.775 .105 2.510* .022 - 

13 Biri konuşurken kendimi gerçekten dinlemeye 

istekli hale getirmeye çalışırım. 

4.559* .000 1.759 .108 - 

14 Birini dinlerken aynı zamanda onun görsel 

davranışlarını da dikkatle izler ve gözlerim. 

  .576 .749 2.580* .019 - 

15 Konuşmacının söyledikleri kendi görüşlerime 

uymuyorsa dinlemekten vazgeçerim. 

2.578* .019 2.581 .019 - 

16 Konuşmacının ifade ettiği sözlerin altında yatan 

anlamları ortaya çıkarmak için dinlerim. 

2.167* .047 2.385 .029 - 
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17 Dinleme esnasında kendimi konuşmacının yerine 

koyar ve onun bakış açısıyla olaylara bakarım. 

2.176* .046 1.392 .218 - 

* p < .05 

 

Yapılan analizler neticesinde “bir kişi konuşurken, ona ve anlattıklarına değer verdiğimi 

hissettiririm” ve “birini dinlerken aynı zamanda onun görsel davranışlarını da dikkatle izler ve 

gözlerim” maddelerinde anova testi sonuçlarına göre anlamlı farklılık çıkmıştır (p< .05).  Buna göre 

bölüm değişkenine göre, her iki maddede de Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümünde 

öğrenim gören öğretmen adaylarının en düşük ortalamaya sahip oldukları belirlenmiştir (10. madde: 

X  = 3.80, 14. madde: X  = 3.90). Bu maddelere Resim-iş Öğretmenliği bölümünde öğrenim gören 

öğretmen adayları ise (10. madde: X  = 4.28, 14. madde: X  = 4.41) “her zaman” düzeyinde görüş 

bildirmişlerdir. Resim-iş Öğretmenliği bölümünde öğrenim gören öğretmen adaylarının diğer 

bölümlerdekilere göre bu maddelere daha olumlu görüş bildirmeleri sanatsal yönlerinin daha baskın 

olmaları ile ilişkilendirilebilecek dikkat çeken bir bulgudur.  

Homojenlik testi sonuçlarına göre normal dağılım göstermeyen maddelere (2, 4, 6, 9, 13,15, 

16 ve 17. maddelere) KWH testi uygulanmıştır (p< .05). Analizler neticesinde anlamlı fark çıkan 

maddelerde, farkın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek amacıyla MWU testi uygulanmıştır (6 

ve 15. maddeler). Analizler neticesinde  “konuşmacının anlattıklarına yönelik “hı hı” “hmmm” gibi 

sözel tepkiler veririm” ifadesinde Türkçe Öğretmenliği bölümünde öğrenim gören öğretmen 

adaylarının diğer bölümlerde öğrenim görenlere göre daha olumlu yönde görüş bildirdikleri 

belirlenmiştir. Ayrıca “konuşmacının söyledikleri kendi görüşlerime uymuyorsa dinlemekten 

vazgeçerim” maddesinde Sınıf Öğretmenliği bölümünde öğrenim gören öğretmen adayları ile 

Matematik Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği ve Bilgisayar ve Öğretimi Teknolojileri Eğitimi 

bölümlerinde öğrenim görenlerin görüşleri arasında farklılık saptanmıştır. Bu maddeye Sınıf 

Öğretmenliği bölümündeki öğretmen adayları daha olumsuz yönde görüş bildirmişlerdir. 

 

Tablo 5. ÖSS Puan Türü Değişkenine Göre Öğretmen Adaylarının Etkili Dinleme Düzeylerine 

İlişkin Varyans Analizi Sonuçları  

M. 

no 

 

 

Maddeler 

Homojenlik Varyans 
Fark 

(scheffe) 

  

Levene p F p  

2 Dinleme esnasında konuşmamaya dikkat ederim. 4.075* .018 1.816 .165 - 

6 Konuşmacının anlattıklarına yönelik “hı hı” 

“hmmm” gibi sözel tepkiler veririm. 

1.108 .332 3.084* .047 - 

8 Dinlerken konuşmacıyla göz teması kurarım. 4.083* .018   .947 .389 - 

9 Her türlü psikolojik ve fiziksel engel karşısında 4.259* .015 1.262 .285 - 
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konuyu sonuna kadar dinlemek için çaba sarf 

ederim. 

10 Bir kişi konuşurken, ona ve anlattıklarına değer 

verdiğimi hissettiririm. 

3.714* .026 2.278 .105 - 

13 Biri konuşurken kendimi gerçekten dinlemeye 

istekli hale getirmeye çalışırım. 

5.237* .006 1.990 .139 - 

 * p < .05 

Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının ÖSS puan türleri dikkate alındığında,  6. madde olan 

“konuşmacının anlattıklarına yönelik “hı hı” “hmmm” gibi sözel tepkiler veririm” ifadesinde anova 

testi sonuçlarına göre anlamlı farklılık çıkmıştır. Sayısal ve eşit ağırlık puan türlerine sahip olan 

öğretmen adaylarının bu maddeye “bazen,” sözel puan türüne sahip olanların ise “genellikle” 

düzeyinde görüş bildirdikleri ortaya çıkmıştır. Öğrenim gördükleri bölümler dikkate alındığında bu 

maddede Türkçe Öğretmenliği bölümündeki öğretmen adaylarının görüşlerinin diğer bölümdekilere 

göre daha olumlu olduğu belirlenmiştir. Bu durum önceki bulguyu desteklemektedir. Sözel puan 

türüne sahip öğretmen adaylarının dinleme esnasında çeşitli sözel tepkilerde bulunmaya daha olumlu 

yaklaştıkları görülmektedir. Etkili dinlemede, dinleyici karşısındakini dinlerken zaman zaman sözlü 

olarak, onun konuşma akışını bozmayacak şekilde, “anlattıklarınızı dikkatle izliyorum”, “anlamak için 

dikkat ediyorum”  biçiminde yansıma sağlayacak bilgiler ya da “hı hı” “hmmm” gibi sözel tepkiler 

vermelidir (Yüksel, 2008, 180). Bu durum, sözel puan türüne sahip öğretmen adaylarının dinleme 

esnasında sözel tepkiler vermeyi daha fazla önemsedikleri, dolayısıyla da etkili dinleme becerilerine 

daha fazla düzeyde sahip oldukları şeklinde yorumlanabilir. Homojen dağılım göstermeyen maddelere 

(2, 8, 9, 10 ve 13. maddeler) uygulanan KWH testi sonuçlarına göre 10. maddede anlamlı farklılık 

çıkmıştır. Bu maddeye uygulanan MWU testi ile farklılığın eşit ağırlık ve sayısal puan türlerine sahip 

öğretmen adayları arasında olduğu belirlenmiştir. Buna göre “bir kişi konuşurken, ona ve anlattıklarına 

değer verdiğimi hissettiririm” maddesine eşit ağırlık puan türüne sahip olan öğretmen adayları sayısal 

puan türüne sahip olanlara göre daha olumlu yönde görüş bildirmişlerdir. ÖSS puan türü değişkenine 

göre öğretmen adaylarının etkili dinleme düzeylerine ilişkin bulgular genel olarak incelendiğinde, 

sayısal puan türüne sahip öğretmen adaylarının etkili dinleme becerilerine sahip olma düzeylerinin 

diğer puan türüne sahip öğretmen adaylarınınkine göre daha düşük olduğu görülmektedir. Bu durum, 

dinleme etkinliklerinin sözel puan türüne daha yakın özellikler barındırmasından kaynaklanabilir. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Öğretmen adaylarının etkili dinleme becerilerine sahip olma düzeylerini belirlemek amacıyla 

yapılan araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, öğretmen adaylarının etkili dinleme becerilerine sahip 

olma düzeylerinin yüksek olduğu söylenebilir. Ölçekte yer alan maddelere öğretmen adaylarının genel 

olarak olumlu yönde görüş bildirdikleri saptanmıştır. Öğretmen adaylarının verilmek istenen mesajı 
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anlamak için dikkatlice dinleme eğilimlerinin fazla olduğu, ancak dinlerken not tutmayı çok sık 

yapmadıkları sonuçları göze çarpmaktadır.  

Cinsiyet değişkenine göre öğretmen adaylarının etkili dinleme becerilerine sahip olma 

düzeyleri açısından çok fazla farklılık olmasa da, “bir kişi konuşurken, ona ve anlattıklarına değer 

verdiğimi hissettiririm” ve “birini dinlerken aynı zamanda onun görsel davranışlarını da dikkatle izler 

ve gözlerim” maddelerine kadın öğretmen adaylarının daha olumlu görüş bildirdikleri belirlenmiştir.  

Öğretmen adaylarının öğrenim gördükleri bölümler dikkate alındığında, özellikle Resim-iş, 

Türkçe, Sınıf Öğretmenliği ve Bilgisayar ve Öğretimi Teknolojileri Eğitimi bölümlerinde öğrenim 

görenler ile diğer bölümler de öğrenim görenler arasında anlamlı farklılık çıktığı göze çarpmaktadır. 

Resim-iş ve Türkçe Öğretmenliği bölümlerindeki öğretmen adayları diğer bölümlerdekilere göre etkili 

dinleme becerilerine sahip olma konusunda daha olumlu görüş bildirirken; Sınıf Öğretmenliği ve 

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümlerindeki öğretmen adaylarının ise diğer 

bölümdekilere göre etkili dinleme becerilerine sahip olma düzeylerinin daha az olduğu ortaya çıkan bir 

diğer sonuçtur. Bulgular, genel olarak sözel alanların, sayısal alanlara göre etkili dinleme becerilerine 

sahip olma düzeylerinin daha yüksek olduğu sonucunu ortaya çıkarmıştır.  

Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının ÖSS puan türleri ile etkili dinleme becerilerine 

sahip olma düzeyleri arasında anlamlı farklılık çıkmıştır. Buna göre sözel ve eşit ağırlık puan türlerine 

sahip olan öğretmen adayları sayısal puan türüne sahip olanlara göre ölçekteki maddelere genel olarak 

daha olumlu yönde görüş bildirmişlerdir. “Bir kişi konuşurken, ona ve anlattıklarına değer verdiğimi 

hissettiririm” ifadesine sözel ve eşit ağırlık puan türündeki öğretmen adaylarının daha yüksek oranda 

bir ortalamaya sahip oldukları dikkat çekmiştir.   

Araştırmadan elde edilen sonuçlar öğretmen adaylarının etkili dinleme becerilerine sahip olma 

düzeylerinin genel olarak yüksek olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bu durum gelecekte çağın gereklerine 

uygun nitelikler taşıyan insanları yetiştirecek olan öğretmen adayları için sevindirici bir sonuçtur. 

Etkili dinleme becerilerine sahip öğretmenler, bu becerileri öğrencilere kazandırma konusunda daha 

yeterli olacaklardır. 

Araştırmanın sonuçları doğrultusunda şu öneriler geliştirilebilir: 

 Sayısal alanlarda öğrenim gören öğretmen adaylarının etkili dinleme becerilerini kazandırma 

ve geliştirme konusunda lisans eğitim programlarına yönelik çalışmalara daha fazla yer 

verilmelidir. 

 Not tutma alışkanlığı teşvik edilerek etkili dinleme becerilerine sahip olma düzeyinin 

artmasına katkı sağlanabilir. 

 Dinlemeyi engelleyen unsurların tespitine ilişkin çalışmalar yapılabilir.  
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 Öğretmen adaylarının etkili dinleme becerilerini geliştirici farklı dinleme stratejileri 

geliştirilebilir.    

 Öğretmen adaylarının öğrenim gördükleri sınıf düzeyleri dikkate alınarak, etkili dinleme 

becerilerine sahip olma düzeyleri belirlenebilir ve bu doğrultuda lisans eğitiminin katkısına 

ilişkin saptamalar yapılabilinir.  

 Öğretmen adaylarının yanısıra mesleğe atanmış öğretmenlerin de etkili dinleme becerilerine 

sahip olma düzeylerinin belirlenmesi önemlidir. Bu nedenle öğretmenlere yönelik 

araştırmalara da ağırlık verilebilir.  

 Öğretmen adaylarının dinleme becerilerinin yanısıra dinleyici profillerinin belirlenmesine 

yönelik çalışmalar da yapılabilir.  
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ÖZET  

 Bu araştırmanın amacı Brinthaupt, Hein ve Kramer (2009) tarafından geliştirilen Öz-

konuşma Ölçeği’ni Türkçeye uyarlamak ve ölçeğin geçerlik ve güvenirlik analizlerini yapmaktır. 

Araştırmaya Sakarya Üniversitesi’nde öğrenim gören 334 üniversite öğrencisi katılmıştır. Öncelikle 

ölçeğin dilsel eşdeğerliği incelenmiş ve dilsel eşdeğerliğe sahip olduğu görüldükten sonra geçerlik ve 

güvenirlik analizleri yapılmıştır. Yapılan açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizinde ölçeğin orijinal 

formla uyumlu ve 4 alt boyuta sahip olduğu görülmüştür. Bu alt boyutlar; sosyal değerlendirme, öz-

pekiştirme, öz-eleştiri ve öz-yönetimdir. Ölçeğin iç tutarlılık katsayıları .69 ile .79, test-tekrar test 

güvenirlik katsayıları ise .73 ile .82 arasında sıralanmaktadır. Ayrıca ölçeğin düzeltilmiş madde-

toplam korelasyonlarının .35 ile .68  arasında sıralandığı görülmüştür. Bu sonuçlara göre ölçeğin 

geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu söylenebilir. 

 Anahtar Kelimeler: Öz-konuşma Ölçeği, geçerlik, güvenirlik, doğrulayıcı faktör analizi 

ABSTRACT 

 The purpose of this research is to examine the validity and reliability of the Turkish Version 

of the Self-talk Scale (Brinthaupt, Hein, & Kramer, 2009). Participants were 334 university students 

from Sakarya University, Turkey. Results of exploratory and confirmatory factor analyses 

demonstrated that this scale yielded 4 factors, as original form and that the model was well fit. These 
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factors were social assessment, self-reinforcement, self-criticism, and self-management. Internal 

consistency coefficients varied between .69-.79 and test-retest reliability coefficients varied between 

.73-.82. Corrected item-total correlations ranged .35 to .68. Thus Self-talk Scale can be used as a 

valid and reliable instrument in education and psychology. 

Keywords: Self-talk, validity, reliability, confirmatory factor analysis 

1. GİRİŞ 

Bireyin kendisiyle konuşma deneyimi; tarihsel süreçte filozof ve psikologların sürekli biçimde 

ilgilerini çeken çalışma alanlarından birisi olagelmiştir (Brinthaupt, Hein, & Kramer, 2009; Fields, 

2002; Jaynes, 1976; Lyons, 1986). Bireyin kendisiyle konuşma deneyimini tanımlamak için 

araştırmacılar çok sayıda kavram öne sürmüştür. Bu kavramlardan bazıları; içsel monolog veya 

diyalog, özel konuşma, içsel konuşma, öz-konuşma vb.dir. Araştırmacılar sıklıkla bireyin kendisiyle 

yüksek sesle konuşmasını betimlemek için “özel konuşma”, sessizce konuşmasını betimlemek içinse 

“içsel konuşma” terimlerini tercih etmiştir.  

Öz-konuşma sürecinde dikkate alınması gereken önemli bir nokta, öz-konuşmanın biliş veya 

bilincin sınırlı bir bölümünü yansıtan basit bir süreç mi (Fields, 2002) yoksa bireyin sosyal ve bireysel 

yaşamında kritik bir rol oynayan önemli bir süreç mi olduğudur. Psikoloji alanında çalışmalar yapan 

teorisyen ve pratisyenler (örneğin; Diaz & Berk, 1992; Hardy, 2006; MacKay, 1992), bireyin 

kendisiyle konuşmasının önemli bilişsel ve öz-düzenleyici işlevler içerdiğini savunmuştur. Şaşırtıcı 

biçimde, kişilik psikolojisi ve sosyal psikoloji alanında çalışmalar yapan araştırmacılar, öz-konuşma 

yapısını çok fazla dikkate almamış ve bu kavramla ilgili davranış, düşünce ve duyguları ölçmeye 

yönelik ölçme araçları geliştirmeyi önemsememiştir. Bunun bir sonucu olarak bireylerin öz-konuşma 

düzeylerindeki kişilerarası farklılıkları geçerli ve güvenilir biçimde değerlendirebilecek ve öz-

konuşmanın davranışsal ve öz-düzenleyici işlevlerini kapsayan tatmin edici bir ölçme aracı 

bulunmamaktadır (Brinthaupt ve diğerleri, 2009).  

Öz-konuşma alanında yapılan sınırlı sayıdaki çalışmalar incelendiğinde, bu araştırmaların 

önemli bir bölümünün öz-konuşmanın olumsuz etkilerinden söz ettikleri göze çarpmaktadır. Bu 

araştırmalarda (Hardy, 2006; Kendall & Hollon, 1989; Schwartz & Garamoni, 1989) bireylerin 

olumsuz öz-konuşmaları, depresyon ve anksiyetenin göstergesi olarak ele alınmış ve içsel 

konuşmaların duygusal boyutu daha fazla önemsenmiştir. Örneğin, Schwartz ve Garamoni (1989), 

olumsuz öz-konuşmaların düzeyiyle ilişkili olabilecek çeşitli psikopatolojik durumların varlığından 

söz etmiştir.  

Öz-konuşma; araştırmalarda (örneğin, Bandura, 1986; Baumeister & Heatherton, 1996; Carver 

& Scheier, 1998; Mischel, Cantor, & Feldman, 1996) yoğun biçimde irdelenen öz-düzenleme 

sürecinin önemli bir boyutudur (Berk, 1992; Morin, 1993). Bu çalışmalarda bireyin kendini yönetmesi 
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ve yönlendirmesinin öz-kontrol sürecinde kritik bir rol oynadığı kabul edilmiştir. Mischel ve 

arkadaşları öz-konuşmanın bireyin davranışlarına rehberlik eden ve amacına ulaşmasını kolaylaştıran 

bir işlevi bulunduğunu belirtmiştir. Benzer biçimde Carver ve Scheier (1998) öz-konuşmayı, bireyin 

davranışlarını izlemesine ve duygusal tepkilerini ve hatalı davranışlarını kontrol etmesine yardımcı 

olan bir süreç olarak ele almıştır.  

Öz-konuşma Ölçeği (ÖKÖ; Brinthaupt ve diğerleri, 2009). Bu ölçme aracı öz-konuşma 

eğilimiyle ilişkili olan çeşitli özellikleri değerlendirmek amacıyla geliştirilmiştir. Ölçek 16 maddeden 

ve 5’li Likert (“1” Hiçbir zaman “5” Her zaman) tipi bir derecelendirmeden oluşmaktadır. Ölçeğin 

geliştirilmesi sürecinde öncelikle öz-konuşma eğiliminin duygusal, davranışsal ve bilişsel yönlerini 

değerlendiren 90 maddelik bir madde havuzu oluşturulmuş ancak uzman incelemesi sonucunda 

ölçekten 36 madde çıkarılmıştır. Kalan 54 madde için yapılan temel bileşenler analizi sonucuna bağlı 

olarak ölçeğin başlangıç formunda 22 madde kalmış ve ölçeğin faktör yapısı bu maddeler üzerinde 

belirlenmiştir. Açımlayıcı faktör analizi sonucunda toplam varyansın 59.39’unu açıklayan ve dört alt 

boyuttan oluşan bir ölçme aracı elde edilmiştir. Bu alt boyutlar içerdiği maddelerin özelliklerine uygun 

biçimde; sosyal değerlendirme (social assessment), öz-pekiştirme (self-reinforcement), öz-eleştiri 

(self-criticism) ve öz-yönetim (self-criticism) olarak adlandırılmıştır. Sonraki aşamada dört boyutlu 

modeli doğrulamak amacıyla 22 maddeye doğrulayıcı faktör analizi uygulanmış ve uyum indeksleri 

dört maddenin (6, 7, 13 ve 18) birden fazla faktörde yüklü olduğunu ortaya koymuştur. Bu maddelerin 

ölçekten çıkarılması sonucunda modelin daha iyi uyum verdiği saptanmış ve maddeler ölçekten 

çıkarılmıştır. Daha sonra araştırmacılar alt boyutlarda yer alan madde sayılarını eşitlemek amacıyla 

sosyal değerlendirme alt ölçeğinden iki zayıf maddeyi ölçekten çıkarmış ve sonuçta 16 maddelik ve 4 

alt boyutlu bir ölçme aracına ulaşılmıştır. Ölçeğin faktör yükleri sosyal değerlendirme alt ölçeği için 

.79 ile .90, öz-pekiştirme alt ölçeği için .81 ile .99, öz-eleştiri alt ölçeği için .69 ile .93 ve öz-yönetim 

alt ölçeği için .64 ile .80 arasında değişmektedir.  

ÖKÖ’nün uyum geçerliği için yapılan çalışmada Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği, sosyal 

değerlendirme (r=-.12) ve öz-eleştiri (r=-.26) alt ölçekleri ile negatif, öz-pekiştirme alt ölçeği (r=.16)  

ile pozitif ilişkili bulunmuştur. Ayrıca öz-pekiştirme alt ölçeğinin, olumlu otomatik düşüncelerle 

pozitif (r=.36), sosyal değerlendirme (r=.25) ve öz-eleştiri (r=.35) alt ölçeklerinin ise olumsuz 

otomatik düşüncelerle pozitif ilişkili olduğu görülmüştür. Brinthaupt ve diğerleri (2009) bu sonuçları 

ölçeğin uyum geçerliğinin kanıtı olarak göstermiştir. ÖKÖ’nün iç tutarlılık güvenirlik katsayıları 

sosyal değerlendirme alt ölçeği için .82, öz-pekiştirme alt ölçeği için .89, öz-eleştiri alt ölçeği için .83 

ve öz-yönetim alt ölçeği için .79 olarak hesaplanmıştır. Üç ay arayla yapılan test-tekrar test güvenirlik 

katsayıları ise ölçeğin bütünü için .66, sosyal değerlendirme alt ölçeği için .69, öz-pekiştirme alt ölçeği 

için .50, öz-eleştiri alt ölçeği için .54 ve öz-yönetim alt ölçeği için .62 olarak bulunmuştur. 16 

maddeden oluşan bu ölçekten elde edilebilecek en yüksek puan 80 en düşük puan ise 16’dır. Bireyin 

her bir alt ölçekten elde ettiği puanların yüksek olması bireyin ilgili alt ölçeğin değerlendirdiği 
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özelliklere sahip olduğunu göstermektedir. Ayrıca ölçek toplam bir duygusal öz-konuşma puanı da 

vermektedir. Brinthaupt ve diğerleri (2009) sosyal değerlendirme ve öz-eleştiri alt ölçeklerinden elde 

edilen yüksek puanların psikolojik uyumsuzluğun, öz-pekiştirme ve öz-yönetim alt ölçeklerinden elde 

edilen yüksek puanların ise psikolojik sağlığın bir göstergesi olabileceği yorumunu yapmışlardır.  

Geçerlik ve güvenirlik çalışmalarından elde edilen sonuçlar ÖKÖ’nün geçerlik ve 

güvenirliğinin sağlandığını göstermektedir. Bu araştırmanın amacı Brinthaupt ve diğerleri (2009) 

tarafından geliştirilen ÖKÖ’yü Türkçeye uyarlamak ve ölçeğin geçerlik ve güvenirliğini incelemektir. 

2. YÖNTEM 

2.1. Araştırma Grubu 

Araştırma Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin çeşitli bölümlerinde öğrenim gören 334 

üniversite öğrencisi üzerinde yürütülmüştür. Öğrencilerin 66’sı okul öncesi öğretmenliği, 31’i sınıf 

öğretmenliği, 107’si sosyal bilgiler öğretmenliği, 98’i fen bilgisi öğretmenliği ve 32’si psikolojik 

danışmanlık ve rehberlik bölümlerinde öğrenim görmektedir. Çoğunluğu 17 ile 24 yaş arasında 

sıralanan ve yaş ortalaması 20.3 olan öğrencilerin 147’si (% 44) erkek ve 187’si (% 56) kız öğrenciden 

oluşmaktadır. Ayrıca ölçeğin dilsel eşdeğerlik çalışması 85 İngilizce öğretmeni, test-tekrar test 

çalışması ise 97 üniversite öğrencisi üzerinde yürütülmüştür.  

2.2. İşlem 

Öz-konuşma Ölçeği’nin uyarlama çalışması için ölçeği geliştiren Thomas Brinthaupt ile e-

mail yoluyla iletişim kurulmuş ve ölçeğin uyarlanabileceğine ilişkin gerekli izin alınmıştır. Daha sonra 

ölçek İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde görev yapan üç öğretim üyesi tarafından Türkçeye çevrilmiş 

ve daha sonra bu Türkçe formlar tekrar İngilizceye çevrilerek iki form arasındaki tutarlılık 

incelenmiştir. Yine aynı öğretim üyeleri elde ettikleri Türkçe formlar üzerinde tartışarak anlam ve 

gramer açısından gerekli düzeltmeleri yapmış ve denemelik Türkçe form elde edilmiştir. Son aşamada 

bu form, psikolojik danışma ve rehberlik ve ölçme ve değerlendirme alanında uzman olan iki öğretim 

üyesine inceletilerek görüşleri doğrultusunda bazı değişiklikler yapılmıştır. Geçerlik ve güvenirlik 

çalışmalarına başlamadan önce Öz-konuşma Ölçeği’nin Türkçe formu ile orijinal form arasındaki 

tutarlılığı belirlemek için dilsel eşdeğerlik çalışması yapılmış ve Türkçe ve İngilizce formların eşdeğer 

olduğu görüldükten sonra geçerlik ve güvenirlik analizlerine başlanmıştır. 

Bu araştırmada Öz-konuşma Ölçeği’nin geçerlik çalışması olarak yapı geçerliği incelenmiştir. 

Öz-konuşma Ölçeği’nin yapı geçerliği için açımlayıcı faktör analizi (AFA) ve doğrulayıcı faktör 

analizi (DFA) yapılmıştır. Öz-konuşma Ölçeği’nin güvenirliği iç tutarlık ve test-tekrar test 

yöntemleriyle, madde analizi ise düzeltilmiş madde-toplam korelasyonu ile incelenmiştir. Geçerlik ve 

güvenirlik analizleri için SPSS 11.5 ve LISREL 8.54 programları kullanılmıştır. 
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3. BULGULAR 

3.1. Dilsel Eşdeğerlik   

Öz-konuşma Ölçeği’nin dilsel eşdeğerliğinden elde edilen bulgular, Türkçe ve İngilizce 

maddeler arasındaki korelasyonların .70 ile .89 arasında sıralandığını göstermiştir. Türkçe ve İngilizce 

formdan elde edilen alt ölçekler arasındaki korelasyonlar ise sosyal karşılaştırma için .82, öz-

pekiştirme için .86, öz-eleştiri için .77, öz-yönetim için .81 ve ölçeğin bütünü için .84 olarak 

bulunmuştur.  

3.2. Yapı Geçerliği  

Açımlayıcı faktör analizi. Öz-konuşma Ölçeği’nin yapı geçerliğini incelemek için yapılan 

AFA’da öncelikle bütün maddeler arasında korelasyon matrisi incelenerek önemli oranda manidar 

korelasyonların olup olmadığına bakılmış ve faktör analizinin yapılabilmesine uygunluk gösterir 

nitelikte manidar ilişkilerin olduğu görülmüştür. Daha sonra örneklem uygunluğu (sampling 

adequacy) ve Barlett Sphericity testleri yapılmıştır. Verilerin faktör analizine uygunluğu için KMO 

.60’dan yüksek ve Barlett testinin anlamlı çıkması gerekmektedir (Büyüköztürk, 2004). Bu çalışmada 

KMO örneklem uygunluk katsayısı .70, Barlett Sphericity testi χ2 değeri ise 1643.286 (p< .001) olarak 

bulunmuştur. 

Brinthaupt, Hein ve Kramer (2009) tarafından geliştirilen Öz-konuşma Ölçeği 4 alt ölçekten 

oluşmaktadır. Bu nedenle yapılan AFA’da temel bileşenler tekniği ile oblik döndürme faktör 

çözümlemesi sonuçları 4 faktörle sınırlandırılmıştır. Yapılan analiz sonucunda toplam varyansın 

%57.59’unu açıklayan, 16 madde ve 4 alt ölçekten oluşan bir ölçme aracı elde edilmiş ve alt 

boyutlarda yer alan maddelerin orijinal formdaki maddelerle uyumlu olduğu görülmüştür. Ölçeğin 

faktör yükleri ve açıkladıkları varyans oranlarına ilişkin bilgiler Tablo 1’de verilmiştir. 

 

Tablo 1: Öz-konuşma Ölçeği Faktör Analizi Bilgileri 

Madde 

No 

Sosyal 

değerlendirme 

Öz-

pekiştirme 

Öz-

eleştiri 

Öz-

yönetim 

4 .71    

6 .81    

11 .77    

16 .76    

2  .48   

5  .50   
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8  .69   

13  .57   

1   .66  

7   .69  

10   .87  

14   .72  

3    .75 

9    .85 

12    .44 

15    .71 

Açıklanan 

Top.Var. 

% 67.25 

24.804 13.958 9.612 9.225 

AFA sonucunda elde edilen birinci alt ölçek sosyal değerlendirmedir. Bu alt ölçek altında 

toplanan maddeler bireylerin, sosyal anlamda kendilerine yönelik değerlendirmeleriyle ilişkili içsel 

konuşmalarını ölçen maddeler içermektedir. 4 maddeden oluşan bu alt ölçeğe ait maddelerin faktör 

yükleri .71 ile .81 arasında değişmekte ve bu alt ölçek toplam varyansın %24.804’ünü açıklamaktadır. 

“Söylediğim şeylere diğer insanların nasıl tepki verdiğini düşünürken, kendimle konuşurum” maddesi 

bu alt ölçekte yer alan maddelere örnek olarak gösterilebilir. İkinci alt ölçek olan öz-pekiştirme 

boyutuna ait maddeler daha çok bireyin kendine yönelik olumlu değerlendirmeleriyle ilişkili içsel 

konuşmalarını değerlendirmeye yönelik maddeler içermektedir. 4 maddeden oluşan bu faktör altında 

yer alan maddelerin faktör yükleri .48 ile .69 arasında sıralanmakta ve toplam varyansın %13.958’ini 

açıklamaktadır. “İyi şeyler yapmak için kendimi teşvik etmek isterken, kendimle konuşurum” maddesi 

bu alt ölçek için örnek olarak verilebilir. 

Üçüncü alt ölçekte yer alan maddeler bireylerin kendilerini eleştirmeleriyle ilişkili içsel 

konuşmalarına yönelik maddeler içermektedir. Bu alt ölçekte yer alan 4 maddenin faktör yükleri .66 

ile .87 arasında değişmekte ve toplam varyansın % 9.612’sini açıklamaktadır. Bu alt ölçeğe örnek bir 

madde olarak “Yaptığım bir şeyden dolayı utandım derken, kendimle konuşurum” gösterilebilir. 

Dördüncü alt ölçek, bireylerin kendilerini yönetmeleriyle ilişkili maddeler içermektedir. Toplam 

varyansın % 9.225’ini açıklayan ve 4 maddeden oluşan bu alt ölçeğe ait maddelerin faktör yükleri .44 
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ile .85 arasında değişmektedir. Bu alt ölçekteki maddelere örnek olarak “Ne yapmaya ihtiyacım 

olduğunu kendime hatırlatmak isterken, kendimle konuşurum” verilebilir.  

Doğrulayıcı faktör analizi. Öz-konuşma Ölçeği’nin yapı geçerliği için ölçeğin orijinal 

formunda bulunan faktörlerin doğrulanması amacıyla DFA uygulanmıştır. Yapılan DFA’da elde 

modelin uyum indeksleri incelenmiş ve Ki-kare değerinin (x2= 158.67, sd= 86, p= 0.00) anlamlı olduğu 

görülmüştür. Uyum indeksi değerleri ise RMSEA= .050, NFI= .93, CFI= .97, IFI= .97, GFI= .94 

AGFI=.91 ve SRMR= .055 olarak bulunmuştur. Bu uyum indeksi değerleri modelin iyi uyum 

verdiğini göstermektedir.  

3.3. Güvenirlik  

Öz-konuşma Ölçeği’nin iç tutarlık katsayıları sosyal değerlendirme alt ölçeği için .79, öz-

pekiştirme alt ölçeği için .69, öz-eleştiri alt ölçeği için .75, öz-yönetim alt ölçeği için .73 ve ölçeğin 

bütünü için .74 olarak bulunmuştur. Test-tekrar güvenirlik çalışması için Öz-konuşma Ölçeği’nin 

Türkçe formu Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin çeşitli bölümlerinde öğrenim gören 97 

üniversite öğrencisine 3 hafta arayla iki kez uygulanmıştır. Bu çalışma sonucunda ölçeğin test-tekrar 

test güvenirlik katsayılarının sosyal değerlendirme alt ölçeği için .78, öz-pekiştirme alt ölçeği için .73, 

öz-eleştiri alt ölçeği için .74, öz-yönetim alt ölçeği için .82 ve ölçeğin bütünü için .76 olduğu 

görülmüştür. 

3.4. Madde Analizi 

Öz-konuşma Ölçeği’nin düzeltilmiş madde-toplam korelasyonlarının .35 ile .68 arasında 

sıralandığı görülmüştür. Bulgular Tablo 2’de gösterilmiştir. 

Tablo 2: Öz-konuşma Ölçeği Düzeltilmiş Madde-toplam 

Korelasyonları 

Madde 

No 

Sosyal 

değerlendirme 

Öz-

pekiştirme 

Öz-

eleştiri 

Öz-

yönetim 

4 .58    

6 .68    

11 .64    

16 .51    

2  .39   

5  .41   

8  .56   
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13  .43   

1   .54  

7   .50  

10   .57  

14   .60  

3    .63 

9    .67 

12    .35 

15    .60 

 

4. TARTIŞMA 

Bu araştırmanın amacı Öz-konuşma Ölçeği’ni Türkçeye uyarlamak ve ölçeğin geçerlik ve 

güvenirliğini incelemektir. Ölçek uyarlamada son derece önemli olan dilsel eşdeğerlik çalışması için 

Öz-konuşma Ölçeği’nin İngilizce ve Türkçe form puanları arasındaki korelasyon hesaplanmış ve iki 

form puanları arasında yüksek düzeyde tutarlılık olduğu görülmüştür. Bu sonuç ölçeğin Türkçeye 

çevrilme sürecinin başarılı biçimde tamamlandığını göstermesi açısından anlamlıdır. AFA sonucunda 

toplam varyansın %67’sini açıklayan 4 faktörlü bir yapı elde edilmiştir. Faktörler altında yer alan 

maddelerin tümü orijinal formdaki faktörlere uygun bir dağılım sergilemiştir. Bu 4 faktör altında yer 

alan 16 maddenin faktör yükleri .30’un üzerinde olduğu için faktör analizi sonucunda ölçekten hiçbir 

madde atılmamıştır. Ayrıca DFA için uyum indeksi sınırları göz önüne alındığında modelin iyi 

düzeyde uyum verdiği ve ölçeğin orijinal faktör yapısının Türkçe formun faktör yapısıyla uyuştuğu 

görülmektedir. Ölçeğin iç tutarlılık katsayılarının yüksek bulunması iç tutarlılığının yeterli düzeyde 

olduğunu göstermektedir. Ölçeğin puan değişmezliği test-tekrar test yöntemiyle incelenmiş ve 

katsayıların yüksek olduğu görülmüştür. Araştırmalarda kullanılabilecek ölçme araçları için öngörülen 

güvenirlik düzeyinin .70 olduğu (Tezbaşaran, 1996) dikkate alınırsa, ölçeğin tüm alt boyutlarına 

ilişkin güvenirlik katsayılarının yeterli olduğu söylenebilir. Ayrıca madde-toplam korelasyonunun 

yorumlanmasında .30 ve daha yüksek olan maddelerin bireyleri ölçülen özellik bakımından iyi 

derecede ayırt ettiği (Büyüköztürk, 2004) göz önüne alındığında, madde-toplam korelasyonlarının 

yeterli olduğu görülmektedir. Geçerlik ve güvenirlik çalışmalarından elde edilen bulgular Öz-konuşma 

Ölçeği’nin Türkçe formunun geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermektedir. Ancak 

ölçeğin geçerlik ve güvenirlik çalışmalarının yürütüldüğü örneklemin üniversite öğrencileriyle sınırlı 
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olması diğer populasyonlar üzerinde yapılacak çalışmaların önemli olduğunu göstermektedir. Yine 

ölçeğin uyum geçerliğini belirlemek amacıyla öz-konuşma yapısı ile diğer psikolojik yapılar 

arasındaki ilişkileri inceleyen araştırmalar son derece önemlidir. Ölçeğin kullanılacağı ileri 

araştırmalar ölçme gücüne katkı sağlayacaktır.  

KAYNAKLAR 

Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action: A social cognitive theory. Englewood 

Cliffs, NJ: Prentice-Hall. 

Baumeister, R. F., & Heatherton, T. F. (1996). Self-regulation failure: An overview. Psychological 

Inquiry, 7, 1–15. 

Berk, L. E. (1992). Children’s private speech: An overview of theory and the status of research. In R. 

M. Diaz & L. E. Berk (Eds.), Private speech: From social interaction to self regulation (s. 17–

53). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. 

Brinthaupt, T. M., Hein, M. B., & Kramer, T. E. (2009). The Self-talk Scale: Development, factor 

analysis, and validation. Journal of Personality Assessment, 91(1), 82-92. 

Büyüköztürk, Ş. (2004). Veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem A Yayıncılık. 

Carver, C. S., & Scheier, M. F. (1998). On the self-regulation of behavior. New York: Cambridge 

University Press. 

Diaz, R. M., & Berk, L. E. (Eds.). (1992). Private speech: From social interaction to self-regulation. 

Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. 

Fields, C. (2002). Why do we talk to ourselves? Journal of Experimental and Theoretical Artificial 

Intelligence, 14, 255–272.  

Hardy, J. (2006). Speaking clearly: A critical review of the self-talk literature. Psychology of Sport 

and Exercise, 7, 81–97. 

Jaynes, J. (1976). The origin of consciousness in the breakdown of the bicameral mind. Boston: 

Houghton Mifflin. 

Kendall, P. C., & Hollon, S. D. (1989). Anxious self-talk: Development of the Anxious Self 

Statements Questionnaire (ASSQ). Cognitive Therapy and Research, 13, 81–93. 

Lyons, W. (1986). The disappearance of introspection. Cambridge, MA: MIT Press. 

MacKay, D. G. (1992). Constraints on theories of inner speech. In D. Reisberg (Ed.), Auditory 

imagery (s. 121–149). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. 

Mischel, W., Cantor, N., & Feldman, S. (1996). Principles of self-regulation: The nature of willpower 

and self-control. In E. T. Higgins&A.W.Kruglanski (Eds.), Social psychology: Handbook of 

basic principles (s. 329–360). New York: Guilford. 

Morin, A. (1993). Self-talk and self-awareness: On the nature of the relation. Journal of Mind and 

Behavior, 14, 223–234. 



II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi  1200  
 

II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongre Kitabı 

Schwartz, R. M., & Garamoni, G. L. (1989). Cognitive balance and psychopathology: Evaluation of an 

information processing model of positive and negative states of mind. Clinical Psychology 

Review, 9, 271–294. 

Tezbaşaran, A. A. (1996). Likert tipi ölçek geliştirme kılavuzu. Ankara: Türk Psikologlar Derneği 

Yayınları. 
 

 

 

 

  



II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi  1201  
 

II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongre Kitabı 

ÖZGÜNLÜK ÖLÇEĞİ TÜRKÇE FORMUNUN GEÇERLİK VE 

GÜVENİRLİĞİ 

THE VALIDITY AND RELIABILITY OF THE TURKISH VERSION 

OF THE AUTHENTICITY SCALE 

Ahmet AKIN 

Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik ABD, SAKARYA 

e-mail: aakin@sakarya.edu.tr 

Cem DÖNMEZOĞULLARI 

Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik ABD, SAKARYA 

ÖZET  

Bu araştırmanın amacı Wood, Linley, Maltby, Baliousis ve Joseph (2008) tarafından 

geliştirilen Özgünlük Ölçeği’ni Türkçeye uyarlamak ve ölçeğin geçerlik ve güvenirlik analizlerini 

yapmaktır. Araştırmaya Sakarya Üniversitesi’nde öğrenim gören 528 üniversite öğrencisi katılmıştır. 

Öncelikle ölçeğin dilsel eşdeğerliği incelenmiş ve dilsel eşdeğerliğe sahip olduğu görüldükten sonra 

geçerlik ve güvenirlik analizleri yapılmıştır. Yapılan açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizinde 

ölçeğin orijinal formla uyumlu ve üç alt boyuta sahip olduğu görülmüştür. Bu alt boyutlar; öz-

yabancılaşma, dışsal etkiyi kabul etme ve özgün yaşamdır. Ölçeğin iç tutarlılık katsayıları öz-

yabancılaşma için .73, dışsal etkiyi kabul etme için .72 ve özgün yaşam için .75, test-tekrar test 

güvenirlik katsayıları ise öz-yabancılaşma için .86, dışsal etkiyi kabul etme için .89 ve özgün yaşam 

için .79 olarak bulunmuştur. Ayrıca ölçeğin düzeltilmiş madde-toplam korelasyonlarının .52 ile .80 

arasında sıralandığı görülmüştür. Bu sonuçlara göre ölçeğin geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı 

olduğu söylenebilir. 

 Anahtar Kelimeler: Özgünlük, geçerlik, güvenirlik, doğrulayıcı faktör analizi 

ABSTRACT 

The purpose of this research is to examine the validity and reliability of the Turkish Version 

of the Authenticity Scale (Wood, Linley, Maltby, Baliousis, & Joseph, 2008). Participants were 528 

university students from Sakarya University, Turkey. Results of exploratory and confirmatory factor 

analyses demonstrated that this scale yielded three factors, as original form and that the model was 

well fit. These factors were self-alienation, accepting external influence, and authentic living. Internal 

consistency coefficients were .73 for self-alienation, .72 for accepting external influence, and .75 for 

authentic living and test-retest reliability coefficients were .86 for self-alienation, .89 for accepting 
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external influence, and .79 for authentic living. Corrected item-total correlations ranged .52 to .80. 

Thus Authenticity Scale can be used as a valid and reliable instrument in education and psychology. 

Keywords: Authenticity, validity, reliability, confirmatory factor analysis 

 

1. GİRİŞ 

Her şeyden önce de kendi kendinle doğru ol. o zaman, gece gündüze varır gibi, sen de aldatmaz olursun 

kimseyi... —Shakespeare, Hamlet 

Kendini tanıma ve benliğe uygun davranma tarih boyunca ahlaki bir zorunluluk olarak 

görülmüştür (Harter, 2002). İnsancıl ve varoluşçu psikolojide, otantiklikteki diğer bir deyişle 

özgünlükteki bireysel farklılıklar; bireyin psikolojik iyi olma ve psikopatolojiden uzaklaşma düzeyini 

belirlemede kritik bir ölçüt olarak ele alınmıştır (May 1981; Rogers 1959, 1964, 1980; Yalom, 1980). 

Otantikliğin önemi psikodinamik yazarlar tarafından da vurgulanmıştır (Horney, 1951; Winnicot, 

1955). Bununla birlikte, otantiklik kavramına yönelik yapılacak çalışmalar büyük ölçüde ihmal 

edilmiştir. Bu durum otantikliği değerlendirmeye yönelik geçerli ve güvenilir ölçme araçlarının 

geliştirilmesini de olumsuz yönde etkilemiştir (Sheldon, 2004). 

Lopez ve Rice (2006) “otantikliği uygun biçimde değerlendirebilecek ölçme aracının 

bulunmadığından yakınmış” (s. 362), Peterson ve Seligman (2004) ise “dürüstlük, özgünlük ve 

doğruluğun temel insani özellikler olmasına rağmen psikoloji literatüründe bu alanda önemli bir 

boşluk olduğuna” dikkat çekmiş (s. 205), Harter (2002) ise “otantikle ilgili tek ve tutarlı bir literatür ve 

kuramsal köken olmadığını” (s. 382) ifade etmiştir. Yakın zamanlarda hızlı biçimde gelişmeye 

başlayan pozitif psikoloji akımı; otantiklik ilgili araştırmaların ve bu alana yönelik ilginin artmasına 

yardımcı olmuştur (Wood, Linley, Maltby, Baliousis, & Joseph, 2008). Bu durumu sağlayan en önemli 

faktörler arasında, araştırmalar sonucunda kavramın daha anlaşılır konuma gelmesi (Gable & Haidt, 

2005) ve insancıl ve deneysel psikologlar arasındaki etkileşimin artması sayılabilir (Joseph & Linley, 

2006; Linley, 2006; Patterson & Joseph, 2007). Ancak otantiklik kavramına yönelik doğru ve bilimsel 

anlayışın daha ileri bir konuma gelmesi için bu kavramı bir bireysel farklılık değişkeni olarak 

tanımlamak ve özelliklerini net biçimde saptamak son derece önemlidir (Wood ve diğerleri, 2008). 

Otantiklik kavramı psikodinamik yaklaşım (örneğin, Horney, 1951; Winnicott, 1965), 

varoluşçuluk (örneğin, May, 1981; Yalom, 1980), gelişimsel yaklaşım (örneğin, Harter, Marold, 

Whitesell, & Cobbs, 1996), sosyal psikoloji (örneğin, Kernis & Goldman, 2005; Lopez & Rice, 2006), 

pozitif psikoloji (örneğin, Sheldon, 2004) ve klinik psikoloji (örneğin, Ehlers, Maercker, & Boos, 

2000; Joseph & Linley, 2005) gibi birçok alanda ele alınmış ve psikolojik iyi olmanın en temel 

göstergesi olarak görülmüştür. Bu araştırmacılar otantikliği sadece iyi olmanın basit bir yönü olarak 

değil ve fakat iyi olmanın çok önemli bir gerekliliği olarak kavramsallaştırmıştır. Otantikliğe ilişkin 
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güncel bir bakış açısı sunan Wood ve diğerleri araştırmalarında, birey merkezli bir yaklaşım 

benimsemiş ve bu yapının üç temel boyutundan söz etmiştir. Birinci boyut olan öz-yabancılaşma, 

bireyin bilinçli farkındalığı ile gerçek deneyimleri arasındaki uyumsuzluğu tanımlamaktadır. Bireyin 

kendine yabancılaşma düzeyinin artması, psikopatolojik durumlara maruz kalma olasılığıyla paralel 

bir görünüm sergilemektedir. Bireyin kendini tanımaması veya benliğine yabancılaşması veya gerçek 

benliğiyle temas kuramaması öz-yabancılaşma boyutunun önemli göstergeleridir. Otantikliğin ikinci 

boyutu bireyin bilinçli olarak algıladığı deneyimleri ile davranışları arasındaki uyumu içeren özgün 

yaşamdır. Bu boyut bireyin fizyolojik, duygusal ve zihinsel durumlarına yönelik bilinçli 

farkındalığıyla tutarlı biçimde davranması ve duygulanmasını ifade etmektedir. Özgün yaşam ayrıca 

bireyin birçok durumda kendine karşı dürüst olmasını ve değer ve inançlarına uygun bir yaşam tarzı 

benimsemesini gerektirmektedir. Otantikliğin üçüncü boyutu, bireyin diğer bireylerin etkisini ve 

onların beklentilerine uygun biçimde davranması gerektiğini kabul etmesidir (Wood ve diğerleri, 

2008). İnsanoğlu doğa olarak sosyal bir varlıktır ve sosyal çevresi kendine yabancılaşmasını ve özgün 

bir yaşam sürmesini etkilemektedir (Schmid, 2005). 

Özgünlük Ölçeği (Wood ve diğerleri, 2008). Özgünlük yapısındaki kişiler arası farklılıkları 

değerlendirmek amacıyla geliştirilen bu ölçme aracı, 12 maddeden ve 7’li Likert (“1” Beni hiç 

tanımlamıyor “7” Beni çok iyi tanımlıyor) tipi bir derecelendirmeden oluşmaktadır. Ölçeğin 

geliştirilmesi sürecinde öncelikle öz-konuşma eğiliminin duygusal, davranışsal ve bilişsel yönlerini 

değerlendiren 25 maddelik bir madde havuzu oluşturulmuş ve uygulanan açımlayıcı faktör analizi 

sonucunda 13 madde ölçekten çıkarılmıştır. Böylelikle 12 maddeden ve 3 alt ölçekten oluşan bir 

ölçme aracı elde edilmiştir. Bu alt boyutlar içerdiği maddelerin özelliklerine uygun biçimde öz-

yabancılaşma (self-alienation), dışsal etkiyi kabul etme (accepting external influence) ve özgün yaşam 

(authentic living) olarak adlandırılmıştır. Ayrıca açımlayıcı faktör analizinde, öz-yabancılaşma ile 

dışsal etkiyi kabul arasında pozitif (r=.40), öz-yabancılaşma ile özgün yaşam arasında negatif (r=-.44) 

ilişki olduğu görülmüştür. Dışsal etkiyi kabul etme ile özgün yaşam alt ölçekleri arasında ise negatif 

(r=-.38) ilişki bulunmuştur. Daha sonra üç boyutlu modeli doğrulamak amacıyla 12 maddeye 

doğrulayıcı faktör analizi uygulanmış ve modelin iyi uyum verdiği görülmüştür. Ölçeğin faktör yükleri 

öz-yabancılaşma alt ölçeği için .64 ile .78, dışsal etkiyi kabul etme alt ölçeği için .65 ile .74 ve özgün 

yaşam alt ölçeği için .60 ile .78 arasında değişmektedir. Özgünlük Ölçeği’nin uyum geçerliği için 

yapılan çalışmada öz-yabancılaşma ve dışsal etkiyi kabul etme, stres (r=.54 ve r=.22) ve anksiyete 

(r=.43 ve r=.16) ile pozitif, mutluluk (r=-.55 ve r=-.16) ve öz-saygı (r=-.59 ve r=-.20) ile negatif 

ilişkili bulunmuştur. Özgün yaşamın ise mutluluk (r=.26) ve öz-saygı (r=.36) ile pozitif, anksiyete (r=-

.18) ve stres (r=-.20) ile negatif ilişkili olduğu görülmüştür. Wood ve diğerleri (2008) bu sonuçları 

ölçeğin uyum geçerliğinin kanıtı olarak göstermiştir.  

Özgünlük Ölçeği’nin iç tutarlılık güvenirlik katsayıları öz-yabancılaşma alt ölçeği için .69, 

dışsal etkiyi kabul etme alt ölçeği için .78 ve özgün yaşam alt ölçeği için .78 olarak hesaplanmıştır. İki 
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ve dört hafta arayla yapılan iki test-tekrar test güvenirlik çalışmasından elde edilen katsayılar üç alt 

ölçek için .78 ile .84 arasında değişmektedir. 12 maddeden oluşan bu ölçekten elde edilebilecek en 

yüksek puan 84 en düşük puan ise 12’dir. Her bir alt ölçekten elde ettiği puanların yüksek olması 

bireyin ilgili alt ölçeğin değerlendirdiği özelliklere sahip olduğunu göstermektedir. Wood ve diğerleri 

(2008) çalışmalarından elde ettikleri sonuçlara dayanarak öz-yabancılaşma ve dışsal etkiyi kabul etme 

alt ölçeklerinden elde edilen yüksek puanların psikolojik uyumsuzluğun, özgün yaşam alt ölçeğinden 

elde edilen yüksek puanların ise psikolojik sağlığın bir göstergesi olabileceği yorumunu yapmışlardır.  

Geçerlik ve güvenirlik çalışmalarından elde edilen sonuçlar Özgünlük Ölçeği’nin geçerlik ve 

güvenirliğinin sağlandığını göstermektedir. Bu araştırmanın amacı Wood ve diğerleri (2008) 

tarafından geliştirilen Özgünlük Ölçeği’ni Türkçeye uyarlamak ve ölçeğin geçerlik ve güvenirliğini 

incelemektir. 

2. YÖNTEM 

2.1. Araştırma Grubu 

Bu araştırma 528 üniversite öğrencisi üzerinde yürütülmüştür. Çoğunluğu 17 ile 25 yaş 

arasında sıralanan ve yaş ortalaması 20.8 olan öğrencilerin 213’ü (% 41) erkek ve 315’i (% 59) kız 

öğrenciden oluşmaktadır. Ayrıca ölçeğin dilsel eşdeğerlik çalışması 63 İngilizce öğretmeni, test-tekrar 

test çalışması ise 102 üniversite öğrencisi üzerinde yürütülmüştür.  

2.2. İşlem 

Özgünlük Ölçeği’nin uyarlama çalışması için ölçeği geliştiren Alex M. Wood ile e-mail 

yoluyla iletişim kurulmuş ve ölçeğin uyarlanabileceğine ilişkin gerekli izin alınmıştır. Daha sonra 

ölçek İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde görev yapan dört öğretim üyesi tarafından Türkçeye 

çevrilmiş ve daha sonra bu Türkçe formlar tekrar İngilizceye çevrilerek iki form arasındaki tutarlılık 

incelenmiştir. Yine aynı öğretim üyeleri elde ettikleri Türkçe formlar üzerinde tartışarak anlam ve 

gramer açısından gerekli düzeltmeleri yapmış ve denemelik Türkçe form elde edilmiştir. Son aşamada 

bu form, psikolojik danışma ve rehberlik ve ölçme ve değerlendirme alanında uzman olan üç öğretim 

üyesine inceletilerek görüşleri doğrultusunda bazı değişiklikler yapılmıştır. Geçerlik ve güvenirlik 

çalışmalarına başlamadan önce Özgünlük Ölçeği’nin Türkçe formu ile orijinal form arasındaki 

tutarlılığı belirlemek için dilsel eşdeğerlik çalışması yapılmış ve Türkçe ve İngilizce formların eşdeğer 

olduğu görüldükten sonra geçerlik ve güvenirlik analizlerine başlanmıştır. 

Bu araştırmada Özgünlük Ölçeği’nin geçerlik çalışması olarak yapı geçerliği incelenmiştir. 

Özgünlük Ölçeği’nin yapı geçerliği için açımlayıcı faktör analizi (AFA) ve doğrulayıcı faktör analizi 

(DFA) yapılmıştır. Özgünlük Ölçeği’nin güvenirliği iç tutarlık ve test-tekrar test yöntemleriyle, madde 

analizi ise düzeltilmiş madde-toplam korelasyonu ile incelenmiştir. Geçerlik ve güvenirlik analizleri 

için SPSS 11.5 ve LISREL 8.54 programları kullanılmıştır. 
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3. BULGULAR 

3.1. Dilsel Eşdeğerlik 

Özgünlük Ölçeği’nin dilsel eşdeğerliğinden elde edilen bulgular, Türkçe ve İngilizce maddeler 

arasındaki korelasyonların .73 ile .92 arasında sıralandığını göstermiştir. Türkçe ve İngilizce form alt 

ölçekleri arasındaki korelasyonlar ise öz-yabancılaşma için .86, dışsal etkiyi kabul etme için .91 ve 

özgün yaşam için .85 olarak bulunmuştur.  

3.2. Yapı Geçerliği  

Açımlayıcı faktör analizi. Özgünlük Ölçeği’nin yapı geçerliğini incelemek için yapılan 

AFA’da öncelikle bütün maddeler arasında korelasyon matrisi incelenerek önemli oranda manidar 

korelasyonların olup olmadığına bakılmış ve faktör analizinin yapılabilmesine uygunluk gösterir 

nitelikte manidar ilişkilerin olduğu görülmüştür. Daha sonra örneklem uygunluğu (sampling 

adequacy) ve Barlett Sphericity testleri yapılmıştır. Verilerin faktör analizine uygunluğu için KMO 

.60’dan yüksek ve Barlett testinin anlamlı çıkması gerekmektedir (Büyüköztürk, 2004). Bu çalışmada 

KMO örneklem uygunluk katsayısı .76, Barlett Sphericity testi χ2 değeri ise 1526.380 (p< .001) olarak 

bulunmuştur. 

Wood ve diğerleri (2008) tarafından geliştirilen Özgünlük Ölçeği 3 alt ölçekten oluşmaktadır. 

Bu nedenle yapılan AFA’da temel bileşenler tekniği ile oblik döndürme faktör çözümlemesi sonuçları 

3 faktörle sınırlandırılmıştır. Yapılan analiz sonucunda toplam varyansın %57.13’ünü açıklayan, 12 

madde ve 3 alt ölçekten oluşan bir ölçme aracı elde edilmiş ve alt boyutlarda yer alan maddelerin 

orijinal formdaki maddelerle uyumlu olduğu görülmüştür. Ölçeğin faktör yükleri ve açıkladıkları 

varyans oranlarına ilişkin bilgiler Tablo 1’de verilmiştir.   

Tablo 1: Özgünlük Ölçeği Faktör Analizi Bilgileri 

Madde 

No 

Öz-

yabancılaşma 

Dışsal etkiyi 

kabul etme 

Özgün 

yaşam 

2 .74   

7 .83   

10 .77   

12 .60   

3  .69  

4  .79  

5  .70  
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6  .77  

1   .80 

8   .81 

9   .72 

11   .66 

Açıklanan 

Top.Var. 

% 57.131 

26.821 15.919 14.392 

AFA sonucunda elde edilen birinci alt ölçek öz-yabancılaşmadır. Bu alt ölçek altında toplanan 

maddeler bireylerin, benlik ve kimliklerine yabancılaşma düzeylerini değerlendiren maddeler 

içermektedir. 4 maddeden oluşan bu alt ölçeğe ait maddelerin faktör yükleri .60 ile .83 arasında 

değişmekte ve bu alt ölçek toplam varyansın %26.821’ini açıklamaktadır. “İçimdeki duygularımın tam 

olarak farkında değilim” maddesi bu alt ölçekte yer alan maddelere örnek olarak gösterilebilir. İkinci 

alt ölçek olan dışsal etkiyi kabul etme bireyin çevresindeki insanlardan etkilenme düzeyini 

değerlendiren maddeler içermektedir. 4 maddeden oluşan bu faktör altında yer alan maddelerin faktör 

yükleri .69 ile .79 arasında sıralanmakta ve toplam varyansın %15.919’unu açıklamaktadır. “Diğer 

insanlar beni yoğun biçimde etkiler” maddesi bu alt ölçek için örnek olarak verilebilir. Üçüncü alt 

ölçek olan özgün yaşam, bireylerin kendilerine özgün bir yaşam tarzına sahip olma düzeylerine 

yönelik maddeler içermektedir. Toplam varyansın % 14.392’sini açıklayan ve 4 maddeden oluşan bu 

alt ölçeğe ait maddelerin faktör yükleri .66 ile .81 arasında değişmektedir. Bu alt ölçekteki maddelere 

örnek olarak “değerlerime ve inançlarıma uygun biçimde yaşarım” verilebilir.  

Ayrıca açımlayıcı faktör analizi sonucunda öz-yabancılaşma alt ölçeğinin, dışsal etkiyi kabul 

etme alt ölçeği ile pozitif (r=.27), özgün yaşam alt ölçeği ile negatif (r=-.20), ilişkili olduğu 

görülmüştür. Dışsal etkiyi kabul etme ile özgün yaşam alt ölçekleri arasında negatif (r=-.32) ilişki 

bulunmuştur.  

Doğrulayıcı faktör analizi. Özgünlük Ölçeği’nin yapı geçerliği için ölçeğin orijinal formunda 

bulunan faktörlerin doğrulanması amacıyla DFA uygulanmıştır. Yapılan DFA’da elde modelin uyum 

indeksleri incelenmiş ve Ki-kare değerinin (x2= 110.80, sd= 47, p= 0.00) anlamlı olduğu görülmüştür. 

Uyum indeksi değerleri ise RMSEA= .051, NFI= .95, CFI= .97, IFI= .97, GFI= .97, AGFI=.94 ve 

SRMR= .049 olarak bulunmuştur. Bu uyum indeksi değerleri modelin iyi uyum verdiğini 

göstermektedir.  
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3.3. Güvenirlik  

Özgünlük Ölçeği’nin iç tutarlık katsayıları öz-yabancılaşma için .73, dışsal etkiyi kabul etme 

için .72 ve özgün yaşam için .75 olarak bulunmuştur. Test-tekrar güvenirlik çalışması için Özgünlük 

Ölçeği’nin Türkçe formu Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin çeşitli bölümlerinde öğrenim 

gören 102 üniversite öğrencisine 3 hafta arayla iki kez uygulanmıştır. Ölçeğin test-tekrar test 

güvenirlik katsayılarının test-tekrar test güvenirlik katsayılarının öz-yabancılaşma için .86, dışsal 

etkiyi kabul etme için .89 ve özgün yaşam için .79 olduğu görülmüştür. 

3.4. Madde Analizi 

Özgünlük Ölçeği’nin düzeltilmiş madde-toplam korelasyonlarının .52 ile .80 arasında 

sıralandığı görülmüştür. Bulgular Tablo 2’de gösterilmiştir. 

Tablo 2: Özgünlük Ölçeği Düzeltilmiş Madde-toplam 

Korelasyonları 

Madde 

No 

Öz-

yabancılaşma 

Dışsal etkiyi 

kabul etme 

Özgün 

yaşam 

2 .71   

7 .80   

10 .74   

12 .52   

3  .62  

4  .70  

5  .63  

6  .69  

1   .76 

8   .77 

9   .65 

11   .60 
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4. TARTIŞMA 

Bu araştırmanın amacı Özgünlük Ölçeği’ni Türkçeye uyarlamak ve ölçeğin geçerlik ve 

güvenirlik analizlerini incelemektir. Ölçek uyarlamada son derece önemli olan dilsel eşdeğerlik 

çalışması için Özgünlük Ölçeği’nin İngilizce ve Türkçe form puanları arasındaki korelasyon 

hesaplanmış ve iki form puanları arasında yüksek düzeyde tutarlılık olduğu görülmüştür. Bu sonuç 

ölçeğin Türkçeye çevrilmesi sürecinin başarılı biçimde tamamlandığını göstermesi açısından 

anlamlıdır. AFA sonucunda toplam varyansın %57’sini açıklayan 3 faktörlü bir yapı elde edilmiştir. 

Faktörler altında yer alan maddelerin tümü orijinal formdaki faktörlere uygun bir dağılım 

sergilemiştir. Bu 4 faktör altında yer alan 12 maddenin faktör yükleri .30’un üzerinde olduğu için 

faktör analizi sonucunda ölçekten hiçbir madde atılmamıştır. Ayrıca DFA için uyum indeksi sınırları 

göz önüne alındığında modelin iyi düzeyde uyum verdiği ve ölçeğin orijinal faktör yapısının Türkçe 

formun faktör yapısıyla uyuştuğu görülmektedir. Ölçeğin iç tutarlılık katsayılarının yüksek bulunması 

iç tutarlılığının yeterli düzeyde olduğunu göstermektedir. Ölçeğin puan değişmezliği test-tekrar test 

yöntemiyle incelenmiş ve katsayıların yüksek olduğu görülmüştür. Araştırmalarda kullanılabilecek 

ölçme araçları için öngörülen güvenirlik düzeyinin .70 olduğu (Tezbaşaran, 1996) dikkate alınırsa, 

ölçeğin tüm alt boyutlarına ilişkin güvenirlik düzeyinin yeterli olduğu söylenebilir. Ayrıca madde-

toplam korelasyonunun yorumlanmasında .30 ve daha yüksek olan maddelerin bireyleri ölçülen 

özellik bakımından iyi derecede ayırt ettiği (Büyüköztürk, 2004) göz önüne alındığında, madde-

toplam korelasyonlarının yeterli olduğu görülmektedir. Geçerlik ve güvenirlik çalışmalarından elde 

edilen bulgular Özgünlük Ölçeği’nin Türkçe formunun geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu 

göstermektedir. Ancak ölçeğin geçerlik ve güvenirlik çalışmalarının yürütüldüğü örneklemin 

üniversite öğrencileriyle sınırlı olması diğer populasyonlar üzerinde yapılacak çalışmaların önemli 

olduğunu göstermektedir. Yine ölçeğin uyum geçerliğini belirlemek amacıyla özgünlük yapısı ile 

diğer psikolojik yapılar arasındaki ilişkileri inceleyen araştırmalar son derece önemlidir. Ölçeğin 

kullanılacağı ileri araştırmalar ölçme gücüne katkı sağlayacaktır. 

KAYNAKLAR 

Büyüköztürk, Ş. (2004). Veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem A Yayıncılık. 

Ehlers, A., Maercker, A., & Boos, A. (2000). Posttraumatic stress disorder following political 

imprisonment: The role of mental defeat, alienation, and perceived permanent change. Journal 

of Abnormal Psychology, 109, 45–55. 

Gable, S. L., & Haidt, J. (2005). What (and why) is positive psychology? Review of General 

Psychology, 9, 103–110. 

Harter, S. (2002). Authenticity. In C. R. Snyder & S. J. Lopez (Eds.), Handbook of positive psychology 

(s. 382–394). Oxford, England: Oxford University Press. 



II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi  1209  
 

II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongre Kitabı 

Harter, S., Marold, D. B., Whitesell, N. R., & Cobbs, G. (1996). A model of the effects of perceived 

parent and peer support on adolescent false self behavior. Child Development, 67, 360–374. 

Horney, K. (1951). Neurosis and human growth. London: Routledge. 

Joseph, S., & Linley, P. A. (2005). Positive adjustment to threatening events: An organismic valuing 

theory of growth through adversity. Review of General Psychology, 9, 262–280. 

Joseph, S., & Linley, P. A. (2006). Positive therapy: A meta-theory for positive psychological 

practice. New York: Routledge. 

Kernis, M. H., & Goldman, B. M. (2005). From thought and experience to behavior and interpersonal 

relationships: A multicomponent conceptualization of authenticity. In A. Tesser, J. V. Wood, 

& D. Stapel (Eds.), On building, defending, and regulating the self: A psychological 

perspective (s. 31–52). New York: Psychology Press. 

Linley, P. A. (2006). Counseling psychology’s positive psychological agenda: A model for integration 

and inspiration. Counseling Psychologist, 34, 313–322. 

Lopez, F. G., & Rice, K. G. (2006). Preliminary development and validation of a measure of 

relationship authenticity. Journal of Counseling Psychology, 53, 362–371. 

May, R. (1981). Freedom and destiny. New York: Basic Books. 

Patterson, T. G., & Joseph, S. (2007). Person-centered personality theory: Support from self-

determination theory and positive psychology. Journal of Humanistic Psychology, 47, 117–

139. 

Peterson, C., & Seligman, M. E. P. (2004). Introduction: Strengths of courage. In C. Peterson & M. E. 

P. Seligman (Eds.), Character strengths and virtues: A handbook and classification (s. 197–

212). Oxford, England: Oxford University Press. 

Rogers, C. R. (1959). A theory of therapy, personality and interpersonal relationships as developed in 

the client-centered framework. In S. Koch (Ed.), Psychology: A study of a science.Cilt 3: 

Formulations of the person and the social context (s. 181–256). New York: McGraw-Hill. 

Rogers, C. R. (1964). Toward a modern approach to values: The valuing process in the mature person. 

Journal of Abnormal and Social Psychology, 68, 160–167. 

Rogers, C. R. (1980). A way of being. Boston: Houghton Mifflin.  68, 160–167. 



II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi  1210  
 

II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongre Kitabı 

Schmid, P. F. (2005). Authenticity and alienation: Towards an understanding of the person beyond the 

categories of order and disorder. In S. Joseph & R. Worsley (Eds.), Person-centred 

psychopathology (s. 75–90). Ross-on-Wye, England: PCCS Books. 

Sheldon, K. M. (2004). Integrity (honesty/authenticity). In C. Peterson & M. E. P. Seligman (Eds.), 

Character strengths and virtues (s. 249–272). New York: Oxford University Press. 

Tezbaşaran, A. A. (1996). Likert tipi ölçek geliştirme kılavuzu. Ankara: Türk Psikologlar Derneği 

Yayınları. 

Winnicott, D. W. (1965). The maturational processes and the facilitating environment. New York: 

International Universities Press. 

Wood, A. M., Linley, P. A., Maltby, J., Baliousis, M., & Joseph, S. (2008). The authentic personality: 

A theoretical and empirical conceptualization, and the development of the Authenticity Scale. 

Journal of Counseling Psychology, 55(3), 385–399. 

Yalom, I. D. (1980). Existential psychotherapy. New York: Basic Books. 



II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi  1211  
 

II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongre Kitabı 

ERGEN ROMANTİK İLİŞKİLERİNDE SORUN ÇÖZMENİN BİR 
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RELATIONSHIPS FOR ADOLESCENTS: RISK TAKING 
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ÖZET 

 Yetişkinlikteki romantik ilişkilerin önemli bir belirleyicisi olan ergen romantik ilişkileri son 

yıllarda daha fazla araştırılmaya başlanmıştır. Bu araştırmanın amacı risk almanın, ergenlerin romantik 

ilişkilerdeki sorun çözme davranışlarının anlamlı bir yordayıcısı olup olmadığının araştırılmasıdır. 

Sorun çözme davranışlarını belirlemek için Kalkan (2008) tarafından geliştirilen “Ergenler İçin 

Romantik İlişkilerde Sorun Çözme Ölçeği” ve risk alma davranışlarını belirlemek için ise Kıran 

(2002) tarafından geliştirilen “Ergenlerde Risk Alma Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma, Samsun ilinde 

düşük, orta ve yüksek sosyo-ekonomik düzeye sahip 332 ergen üzerinde gerçekleştirilmiştir. 

Ergenlerin yaş ortalaması 16.81 (S= 2.02) olup, 206’sı kız ve 126’sı erkektir. Verilerin analizinde 

Pearson Momentler Çarpımı korelasyonu, regresyon analizi ve t-testi kullanılmıştır. Bulgular, risk 

alma ile duygusal istismar arasında .34 (p<.01), risk alma ve fiziksel istismar arasında .25 (p<.01) 

düzeyinde anlamlı ilişki olduğunu göstermektedir. Risk alma ve soruna yönelme alt ölçeği arasında ise 

anlamlı ilişki bulunmamıştır (r= .04, p>.05). Ergenlerde risk almanın, romantik ilişkilerde sorun 

çözmenin yordayıcısı olup olmadığı regresyon analizi ile test edilmiştir. Risk alma duygusal istismar 

(R2 =.12)  ve fiziksel istismarın (R2 =.06) anlamlı bir yordayıcısı olarak bulunmuştur. Ancak risk 

almanın soruna yönelmeyi (R2 =.001) anlamlı olarak yordamadığı görülmüştür. Cinsiyete göre 

ergenlerin risk alma düzeyleri arasında anlamlı fark olup olmadığı t-testi ile incelenmiş ve buna göre 

erkeklerin risk alma düzeyleri kızlardan anlamlı ölçüde yüksek çıkmıştır (t= 8.07, p<.01). Ülkemizde, 

ergen romantik ilişkilerinde son zamanlarda sıklıkla artış gösteren şiddet olayları da göz önüne 

alındığında, bu araştırmanın bulgularının özellikle okullarda verilecek psikolojik danışma hizmetleri 

çerçevesinde değerlendirilebileceği ve önleyici çalışmaların yapılmasında katkı sağlayacağı 

düşünülmektedir.  

 Anahtar Kelimeler: Ergen, romantik ilişkiler, sorun çözme, fiziksel istismar, duygusal 

istismar, risk alma 
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ABSTRACT 

 The adolescent romantic relationships that are an important determinant of adult romantic 

relationships have begun to be investigated more in recent years. The aim of this study is to examine 

the risk taking as predictor of the problem solving on romantic relationships for adolescents. Two tools 

were used for data gathering. Problem Solving on Romantic Relationships Scale for Adolescents used 

to evaluate the behaviors of the problem solving on romantic relationships was developed by Kalkan 

(2008). The Adolescent Risk Taking Scale was used for determining the level of risk-taking of the 

adolescents was developed by Kıran (2002). The study was carried out at three different 

socioeconomic statuses in Samsun. The sample of 332 adolescents (n= 206 females, n= 126 males) 

was selected randomly among first- to third- year high school students. The average age of the 

adolescents is 16.81 (S= 2.02). As a statistical analysis method Pearson correlation coefficient, linear 

regression analysis and t-test were used. The results of the Pearson product-moment correlation 

coefficient showed that risk-taking was related to emotional abuse (r= .34, p<.01) and physical abuse 

(r= .25, p<.01). There was no relationship between risk-taking and problem solving subscale (r= .04, 

p>.05). The results of the regression analysis indicated that risk-taking predicted significantly 

adolescents’ emotional abuse (R2=.12) and physical abuse (R2 =.06). The risk-taking did not contribute 

significantly to the variation in problem solving. The result of the t-test on the risk-taking showed that 

the differences between the scores of the female and male adolescents were significant (t= 8.07, 

p<.01). The implications for school psychological counselors can be derived from the findings of this 

study.  This study may help school counselors in order to provide dating violence prevention programs 

and to plan appropriate counseling programs at psychological counseling centers and counseling 

services for schools.  

 Key Words: Adolescent, romantic relationships, problem solving, physical abuse, emotional 

abuse, risk taking 

1. GİRİŞ 

1.1. Problem Durumu 

 Ergenler için kimlik arama çabalarının bir yansıması olan flört ilişkileri çoğunlukla 14-15 

yaşlarında görülmeye başlar. Bu ilişkiler ergenin akran grubu içinde bir yer edinmesini ve gruba ait 

olmasını kolaylaştırdığı gibi, sosyal becerilerin gelişmesine de yardımcı olur (Skipper ve Nass, 1966; 

Feiring, 1996). Bu dönemde kurulan romantik ilişkilerinin niteliği, yetişkinlikteki romantik ilişkilerin 

gelişiminde ve niteliğinde önemli role sahiptir (Shulman ve Scharf, 2000). Sosyal destek, empati, 

yakınlık ve anlayış gibi öğeleri barındıran bir ilişkide (Williams, 1988) çiftler sorunlarla karşılaşsa bile 

işlevsel çözüm yollarını kullanarak sorunlarıyla başa çıkabilmektedirler. Ancak çiftlerin bir sorun 

çözme yöntemi olarak şiddet, istismar, baskı gibi olumsuz yaşantılara başvurduklarını da gözlemler, 

araştırmalar ve istatistikler ortaya koymaktadır. Ülkemizde yetişkin romantik ilişkilerinde bu olumsuz 
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tablo daha net olarak görülmekle beraber, ergen ilişkilerinde de azımsanmayacak düzeyde olduğu 

bilinmektedir. Ancak çoğu zaman bu davranışlarla karşılaşan ergenin utanma, korkma ya da bu 

davranışların normal olabileceği, değişebileceği gibi düşünce ve duygularla gizlediği görülmektedir.  

Ergenlerin romantik ilişkilerinde yaşadıkları sorunlar karşısında sözel istismar, gözdağı 

vermek, tehdit etmek, tokat atmak, dövmek veya cinsel ilişkiye zorlamak gibi davranışlar içine 

girdikleri bilinmektedir (Smith ve Williams, 1992; Malik ve ark., 1997). 

Yurt dışında yapılan çalışmalara bakıldığında romantik ilişki yaşayan ergenlerde şiddet ve 

istismarın azımsanmayacak kadar çok olduğu görülmektedir. Henton ve ark. (1983) ergenlerin 

%12’sinin istismardan söz ettiğini belirtirken, partneri tarafından en az bir kez fiziksel şiddete 

uğradığını söyleyen ergenlerin sayısı da çoktur: Roscoe ve Kelsey (1986) bu oranın %19, O’Keefe, 

Nona, Brockopp ve Chew (1986) %27, Molidor ve Tolman (1998) %38 olduğunu belirtmektedir. 

Karşılıklı olarak birbirlerine şiddet uyguladığını söyleyenlerin oranı ise %66’dır (Gray ve Foshee, 

1997). James, West, Deters ve Armijo (2000) flört eden ergenlerin yaklaşık yarısının partneri 

tarafından fiziksel şiddete uğradıklarını belirtmektedir.  

 Bireylerin ruhsal ve fiziksel sağlıklarını tehdit eden ve bir halk sağlığı sorunu olarak kabul 

edilen romantik ilişkilerdeki istismar ve şiddet (Foshee, Bauman, Arriaga ve diğ., 1998) ülkemizde 

evli çiftler arasında bile hala gizlenmekte ve yok sayılmaktayken, ergen flört ilişkilerindeki şiddet ve 

istismarın anlatılanlardan daha fazla olduğu tahmin edilebilir.  

Araştırmalar ergen romantik ilişkilerinde şiddet ve istismara uğrayan ergenlerin umutsuzluk, 

depresyon, düşük benlik saygısı, düşük okul başarısı gösterdiklerini ortaya koyarken, şiddet eğilimi 

olanların  ise madde kullanımı, korunmasız cinsel ilişki, silah taşıma, intiharı düşünme, intihar 

girişiminde bulunma gibi sorunlu ve riskli davranışlara eğilimli olduğunu göstermektedir (Bergman, 

1992; Silverman ve ark., 2001; Ackard ve ark., 2003; Howard ve Wang 2003; Howard ve ark.2005; 

Howard ve ark., 2007; Raiford, Wingood ve Diclemente, 2007). Ayrıca geleneksel cinsiyet rolü 

tutumlarına sahip olma, akran grubu etkisi ve ailede şiddete maruz kalma ile ergen romantik 

ilişkilerindeki şiddet (Rickert, Vaughan ve Wiemann, 2002; Kinsfogel ve Grych, 2004; Gagne, Lavoie 

ve Hebert, 2005) arasında anlamlı ilişki bulunmaktadır. Araştırmalar birçok risk faktörünün romantik 

ilişkilerdeki şiddetle ilişkisini ortaya koymaktadır (Hickman, Jaycox ve Aronoff, 2004).  

En fazla riskli davranışlar sergileyen grubun ergenler olduğu bilinmektedir (Arnett, 1992). 

Akran baskısının yoğun bir şekilde görüldüğü ergenlik döneminde bu baskının ergeni riskli 

davranışlara yöneltebildiğine ilişkin bulgular bulunmaktadır (May, Nichols ve Eltzroth, 1999; Santor, 

Messervey ve Kusumakar, 2000; Kıran, 2002). Bir taraftan riskli davranışlar gösterme akran grubunda 

ergene ayrıcalık ve statü kazandırırken, diğer taraftan romantik ilişki yaşama statü kazandırmaktadır.  
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Bu sebeple ergenlerde risk alma ile romantik ilişkilerde sorun çözme davranışı arasındaki ilişkinin 

incelenmesinin alanyazına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.  

 Bu araştırmada aşağıdaki sorulara yanıt aranmaktadır: 

(1) Ergenlerin romantik ilişkilerde sorun çözme davranışları ile risk alma düzeyleri arasında 

anlamlı bir ilişki var mıdır? 

(2) Risk alma, ergen romantik ilişkilerinde sorun çözme davranışlarının anlamlı bir 

yordayıcısı mıdır? 

(3) Ergenlerde risk alma cinsiyete göre anlamlı bir fark göstermekte midir? 

 

2. YÖNTEM 

2.1. Örneklem 

Araştırma, Samsun ilinde düşük, orta ve yüksek sosyo-ekonomik düzeye sahip 332 ergen 

üzerinde gerçekleştirilmiştir. Ergenlerin yaş ortalaması 16.81 (S= 2.02) olup, 206’sı kız ve 126’sı 

erkektir. 

2.2. Veri Toplama Araçları 

 Veri toplamada iki araç kullanılmıştır. Sorun çözme davranışlarını belirlemek için Kalkan 

(2008) tarafından geliştirilen “Ergenler İçin Romantik İlişkilerde Sorun Çözme Ölçeği” ve risk alma 

davranışlarını belirlemek için ise Kıran (2002) tarafından geliştirilen “Ergenlerde Risk Alma Ölçeği” 

kullanılmıştır. 

2.2.1.Ergenler İçin Romantik İlişkilerde Sorun Çözme Ölçeği (ERİSÇÖ) 

Ergen romantik ilişkilerinde sorun çözme davranışlarını belirlemek amacıyla Kalkan (2008) 

tarafından geliştirilen ölçek otuz sekiz maddeden oluşmakta ve beşli likert tipi bir araçtır. 

ERİSÇÖ’nün geçerliğini sınamada yapı geçerliği kullanılmıştır. Faktör analizin ilk aşamasında Kaiser-

Meyer Olkin değeri ve Barlett testi yapılmıştır. Buna göre Kaiser-Meyer Olkin değeri 0.84 ve Barlett 

testi sonucu (4846.898, p<.000) da anlamlı bulunmuştur. Ardından, ölçeğin faktör yapısını 

inceleyebilmek ve alt boyutlarını belirleyebilmek amacıyla varimax dik döndürme tekniği 

uygulanmıştır. Temel Bileşenler Analizi sonucuna göre, varyansın %37.93’ünü açıklayan, özdeğeri 

1’in üzerinde olan üç faktör belirlenmiştir. Bu varyansın, %26.19’u birinci faktörden kaynaklanmakta 

olup 15 maddeden oluşmaktadır ve “Duygusal İstismar” olarak isimlendirilmiştir. İkinci faktör toplam 

varyansın %6.87’sini açıklayan 13 maddeden oluşmaktadır ve “Fiziksel İstismar” olarak 

isimlendirilmiştir. Üçüncü faktör ise toplam varyansın %4.86’sını açıklayan 10 maddeden 

oluşmaktadır ve “Soruna Yönelme” olarak isimlendirilmiştir.  
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Ölçeğin tümü için hesaplanan Cronbach Alpha güvenilirlik katsayısı .91 bulunmuştur. 

Envanterin alt ölçeklerine ilişkin Cronbach alpha katsayıları ise şu şekildedir: “Duygusal istismar” alt 

ölçeği için α= .86, “fiziksel istismar” alt ölçeği için α= .80, “soruna yönelme” alt ölçeği için ise α= 

.76’dir. Ölçeğin güvenilirliğinin saptanmasında kullanılan bir diğer yöntem yarıya bölme yöntemidir. 

Buna göre, iki yarım test arasındaki korelasyon katsayısı, diğer bir deyişle yarıya bölme güvenilirlik 

katsayısı r= .85 (p<.01) olarak bulunmuştur. İki yarım test arasındaki korelasyon katsayısı “duygusal 

istismar” alt ölçeği için .83, “fiziksel istismar” alt ölçeği için  .74, “soruna yönelme” alt ölçeği için ise 

.67’dir (Kalkan, 2008).  

2.2.2. Ergenlerde Risk Alma Ölçeği (ERAÖ) 

Ergenlerde Risk Alma Ölçeği (ERAÖ), ergenlik döneminde bulunan öğrencilerin risk alma 

davranışlarını ölçmek amacıyla Kıran (2002) tarafından geliştirilmiş likert tipi bir ölçektir.  

ERAÖ’ün yapı geçerliğini saptamak için faktör analizi uygulanmıştır. ERAÖ’nin faktör 

analizi ile belirlenen faktörlerinden faktör 1 Toplumsal Konumla İlgili Risk Alma, faktör 2 Trafikle 

İlgili Risk Alma ve faktör Madde Kullanımı İle İlgili Risk Alma olarak isimlendirilmiştir. Bu üç 

faktörün açıkladıkları varyans % 40,132’dir. Bunun %25,205’i birinci, % 8,026’sı ikinci faktörden, % 

6,901 ise üçüncü faktörden kaynaklanmaktadır. ERAÖ’nin geçerlik çalışmasında “benzer ölçekler 

geçerliği” yöntemi kullanılmış ve bu amaçla Bayar (1999) tarafından geliştirilen Risk Alma Ölçeği 

kullanılmıştır. İki ölçekten elde edilen puanlar arasındaki korelasyon katsayısı hesaplanmıştır. Buna 

göre ERAÖ ile Risk Alma Ölçeği’nin  toplam puanları arasındaki korelasyon katsayısı .87  olarak 

bulunmuştur.  

ERAÖ’nün güvenirliği iç tutarlık, madde toplam korelasyonları ve test-tekrar test yöntemleri 

ile incelenmiştir. Ölçeğin 26 maddelik tümü için iç tutarlık katsayısı .88’dır.  Toplumsal Konumla 

İlgili Risk Alma alt ölçeği için alpha katsayısı .84, Trafikle İlgili Risk Alma Alt Ölçeği alt ölçeği için 

alpha katsayısı  .74 ve Madde Kullanımı İle İlgili Risk Alma alt ölçeği için alpha katsayısı .62 olarak 

hesaplanmıştır. Ölçeğin her bir maddesinden alınan puanlarla, tüm ölçekten alınan puanlar arasındaki 

madde-toplam korelasyon katsayıları hesaplanmıştır. Elde edilen en düşük korelasyon katsayısı .30, en 

yüksek korelasyon katsayısı ise .63  olarak bulunmuştur. Madde toplam korelasyon katsayıları 

ortalaması .51’dir. ERAÖ’nin kararlılık anlamındaki güvenirliğini belirlemek için iki kez uygulanarak 

test-tekrar test yöntemiyle güvenirlik katsayıları hesaplanmıştır. Kararlılık katsayısı ölçeğin tümü için 

.85 bulunmuştur. Kararlılık katsayısı,  Toplumsal Konumla İlgili Risk Alma alt ölçeği için .76, 

Trafikle İlgili Risk Alma alt ölçeği için .67 ve Madde Kullanımı ile ilgili Risk Alma alt ölçeği için .64 

olarak bulunmuştur (Kıran, 2002).  

2.3. Bilgilerin Toplanması ve Analizi 

 Ölçme araçlarının ergenlere uygulanması yaklaşık olarak 20 dakikada tamamlanmıştır.  
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Bilgi toplama işlemi bitirildikten sonra elde edilen bilgiler uygun istatistiksel işlemleri 

bilgisayarda yapmak üzere hazır hale getirilmiştir. Bilgilerin analizi SPSS 15.0 kullanılarak 

yapılmıştır. İstatistiksel analiz tekniği olarak t-testi, pearson momentler çarpımı korelasyonu ve basit 

doğrusal regresyon analizi tekniği kullanılmıştır. 

3. BULGULAR 

Araştırmada elde edilen bulgular şu şekildedir: 

(1) Ergenlerin romantik ilişkilerde sorun çözme davranışları ile risk alma düzeyleri arasında 

anlamlı bir ilişki var mıdır? 

Araştırmanın bu sorusuna yanıt bulabilmek amacıyla Pearson momentler çarpımı korelasyonu 

kullanılmıştır. Buna göre, risk alma ile duygusal istismar arasında .34 (p<.01), risk alma ve fiziksel 

istismar arasında .25 (p<.01) düzeyinde anlamlı ilişki olduğu görülmektedir. Risk alma ve soruna 

yönelme alt ölçeği arasında ise anlamlı ilişki bulunmamıştır (r= .04, p>.05).  

(2) Risk alma, ergen romantik ilişkilerinde sorun çözme davranışlarının anlamlı bir 

yordayıcısı mıdır? 

Ergenlerde risk almanın, romantik ilişkilerde sorun çözmenin yordayıcısı olup olmadığı basit 

doğrusal regresyon analizi ile test edilmiştir. Buna ilişkin bulgular Tablo 1’de verilmiştir.  

 

Tablo 1. Risk Almanın Romantik İlişkilerde Sorun Çözmeyi Yordamasına İlişkin Basit 

Doğrusal Regresyon Analizi  

Değişkenler β  t  p R R² 

Duygusal İstismar .339 6.549 .000 .339 .115 

 

Fiziksel İstismar 

 

 

.250 

 

 

4.688 

 

 

.000 

 

 

.250 

 

.062 

Soruna Yönelme 

 

.037 .672 .502 .037 .001 
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Tablo 1’e bakıldığında risk almanın duygusal istismar (R2 =.12)  ve fiziksel istismarın (R2 

=.06) anlamlı bir yordayıcısı olarak bulunmuştur. Ancak risk almanın soruna yönelmeyi (R2 =.001) 

anlamlı olarak yordamadığı görülmüştür.  

(3) Ergenlerde risk alma cinsiyete göre anlamlı bir fark göstermekte midir? 

Cinsiyete göre ergenlerin risk alma düzeyleri arasında anlamlı fark olup olmadığı t-testi ile 

incelenmiş ve sonuçlar Tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 2. Ergenlerin Cinsiyetine Göre Risk Alma Düzeyleri Arasındaki Farklılığa  

İlişkin t-testi Sonuçları 

  Cinsiyet N X S t 

 

Risk Alma 

 

Kız 

 

206 

 

37.65 

 

8.27 

 

8.07* 

  Erkek 119 47.90 14.62  

  *p<.01 

Tablo 2’ye göre erkeklerin risk alma düzeyleri kızlardan anlamlı ölçüde yüksektir (t= 8.07, 

p<.01).  

4. TARTIŞMA 

 Bu araştırmada ergen romantik ilişkilerindeki sorun çözmenin yordayıcısı olarak risk alma ele 

alınmış ve incelenmiştir.  

Bu amaçla ilk olarak sorun çözme ve risk alma arasındaki ilişki araştırılmış, ardından 

ergenlerde risk almanın, romantik ilişkilerde sorun çözmenin yordayıcısı olup olmadığı basit doğrusal 

regresyon analizi ile test edilmiştir. Buna göre, risk alma ile duygusal istismar ve fiziksel istismar 

arasında pozitif yönde anlamlı ilişki olduğu görülürken; risk almanın duygusal istismar ve fiziksel 

istismarın anlamlı bir yordayıcısı olduğu bulunmuştur. Alan yazındaki benzer araştırmalar da ergen 

romantik ilişkilerinde şiddet ve istismar eğilimi ile riskli davranışlara yönelme arasında ilişki olduğunu 

ortaya koymaktadır (Bergman, 1992; Silverman ve ark., 2001; Ackard ve ark., 2003; Howard ve Wang 

2003; Howard ve ark.2005; Howard ve ark., 2007; Raiford, Wingood ve Diclemente, 2007). Ergenlik 

dönemi, bireyin bir yandan bağımsızlaşmaya çalışırken, diğer yandan ebeveyn etkisinde kaldığı bir 

dönemdir. Aile ilişkilerinde şiddet ve istismar örnekleri gören bir ergenin romantik ilişkilerde benzer 

davranışlar sergilemesi kaçınılmazdır. Sarason (1978) ergenin riskli davranışlara girme durumunu 

çevresindeki anti-sosyal modellerin olması gibi sosyal faktörlere bağlamaktadır (Akt. Levenson, 

1990). Aile bireylerinin sevgi dolu ve destekleyici olduğu bir aile ortamında yetişen çocuğun olgun ve 
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olumlu ilişkiler kurabilen sağlıklı bir erişkin olma olasılığı da artar. Kitle iletişim araçlarında riskli 

davranışlar arasında sayılan şiddete maruz kalma da ergenlerin anti-sosyal davranışlar gösterme 

olasılığını artırmaktadır. Kitle iletişim araçlarında şiddetle karşılaşan ergenler şiddetin olumsuz 

sonuçlarına karşı duyarsızlaşmakta, şiddeti eğlenmek ya da sorunları çözmek amacıyla 

kullanabilmektedir (Alikaşifoğlu ve Ercan, 2009). Ergenlerdeki risk alma davranışının ergen 

benmerkezciliğinden kaynaklandığı düşünüldüğünde de romantik ilişkilerde karşısındakinin duygu ve 

düşüncelerini anlamama ve saygı göstermemeyi içeren şiddet davranışlarına yönelmesi açıklanabilir 

görünmektedir.  

 Araştırmada son olarak cinsiyete göre ergenlerin risk alma düzeyleri arasında anlamlı fark 

olup olmadığı incelenmiş ve erkeklerin risk alma düzeylerinin kızlardan anlamlı ölçüde yüksek olduğu 

bulunmuştur. Risk alma davranışı ile cinsiyet arasındaki ilişkiyi ortaya koyan araştırmalardan biri 

Ginsburg ve Miller (1982) tarafından 11 yaşındaki çocuklar üzerinde yapılmıştır ve ulaşılan sonuçlar 

erkek çocuklarının kız çocuklarından daha fazla risk alma davranışı sergiledikleri yönündedir. 

Literatürde erkek çocuklarının kızlardan daha fazla fiziksel risk aldıklarını ve daha fazla zarar görüp 

istenmeyen yaralanmalara maruz kaldıklarını ortaya koyan çalışmalar bulunmaktadır (Morrongiello ve 

Dawber, 1999; Morrongiello, Midgett ve Stanton, 2000; Bayar ve Sayıl, 2005; Hagan ve Kuebli, 

2007). Cinsiyete göre risk almanın farklılaşması bir taraftan evrim teorisiyle açıklanırken, diğer 

taraftan sosyal öğrenme teorisiyle açıklanabilmektedir.  Zuckerman (1985), erkeklerin kadınlardan 

daha fazla fiziksel risk almalarını androjen üretim miktarının fazlalığıyla açıklamaktadır. O’na göre 

androjen hormonunun miktarı fiziksel risk alma davranışını etkilemektedir. Erkeklerde riskli 

davranışlara yönelmenin kadınlara göre daha fazla olması sosyal öğrenme ve geleneksel kadın ve 

erkek rollerine yapılan yüklemeler ile de açıklanmaktadır. Çocukluktan itibaren kız ve erkek çocuklara 

öğretilen cinsiyete özgü roller yetişkinliğin davranış kalıplarını da belirlemektedir. Buna göre 

kadınsılık sempatiklik, duyarlılık, duygusallık ve ilişkilerde yakınlık olarak sunulurken (Tannen, 1997; 

Gander ve Gardiner, 2001), erkeksilik saldırganlık, baskın olma, bağımsızlık, rekabetçilik ve üstün 

olma eğilimiyle açıklanmaktadır (O’Neil, Good ve Holmes, 1995). Duygusal öğrenmedeki bu 

ayrılıklar ergenlerin risk alma eğilimlerindeki farklılığı da ortaya koymaktadır.  

 Ergenlerde risk alma ile romantik ilişkilerde sorun çözme davranışları arasındaki ilişkinin 

ortaya koyulduğu bu araştırmanın sonuçları özellikle okul psikolojik danışmanları tarafından önemli 

görülebilir. Risk eğilimi gösteren ergenlerin flört ilişkilerine yönelik önleyici tedbirlerin alınması, 

yurtdışında da yaygın olarak kullanılan ve “safe dates” adı verilen, romantik ilişkilerde fiziksel ve 

duygusal istismarı önlemeye yönelik programların kullanılmasının gelecekteki olası olumsuz 

sonuçların önlenmesine yardımcı olacağı düşünülmektedir. Ayrıca ailelere yapılacak rehberlikle aile 

ilişkilerini düzenlemeye yönelik bilgilerin verilmesinin ve ergenlerin bütüncül gelişimini sağlayacak 

eğitimlerle riskli davranışlara yönelmeleri azaltılırken, duygusal ve sosyal alanlarda uyumlu ve sağlıklı 

davranışlar ve tutumlar sergilemeleri sağlanabilir.  
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Son olarak Hawkins ve Catalano (1990)’nın şu sorusu da eğitimciler ve yardım mesleklerinde 

çalışan bireyler tarafından göz ardı edilmemelidir: “Uçurumun dibine bir ambülâns götürüp düşen 

çocukları mı toplayacağız, yoksa uçuruma tırmanıp etrafına bir çit mi öreceğiz?” (Akt. Alikaşifoğlu ve 

Ercan, 2009).     
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ÖZET 

Çocukların yaşamındaki önemli sosyal ağı arkadaş grubu oluşturmakta ve bu grupla kurulan 

ilişkinin niteliği, gelecekteki sosyal ve duygusal uyumun anlamlı bir belirleyicisi olarak 

görülmektedir. Bu nedenle, bu araştırmanın amacı ilköğretim öğrencilerinde arkadaştan algılanan 

sosyal desteğin yalnızlığın anlamlı bir yordayıcısı olup olmadığının araştırılmasıdır. Algılanan sosyal 

destek düzeyini belirlemek için Gökler (2007) tarafından geliştirilen “Çocuk ve Ergenler İçin Sosyal 

Destek Değerlendirme Ölçeği” ve yalnızlık düzeylerini belirlemek için ise Kaya (2005) tarafından 

geliştirilen “Çocuklar İçin Yalnızlık Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma, Samsun ilinde düşük, orta ve 

yüksek sosyo-ekonomik düzeye sahip 222 ilköğretim öğrencisi üzerinde gerçekleştirilmiştir. 

Öğrencilerin yaş ortalaması 9.73 (S= .81) olup, 132’si kız ve 90’ı erkektir. Verilerin analizinde 

Pearson Momentler Çarpımı korelasyonu ve regresyon analizi kullanılmıştır. Bulgular, arkadaştan 

algılanan sosyal destek ile yalnızlık arasında -.55 (p<.01) düzeyinde anlamlı ilişki olduğunu 

göstermektedir.  Arkadaştan algılanan sosyal desteğin, yalnızlığın yordayıcısı olup olmadığı regresyon 

analizi ile test edilmiştir. Arkadaştan algılanan sosyal destek yalnızlığın (R2 =.31, t= -9.87) anlamlı bir 

yordayıcısı olarak bulunmuştur.  

 Anahtar Kelimeler: Sosyal destek, yalnızlık, arkadaşlık, ilköğretim 

ABSTRACT 

The peer group is the important social network in children’s lives and has a high predictive 

value of an individual’s later social and emotional adjustment. Therefore, the aim of this study is to 

examine the perceived social support from friends as predictor of the loneliness for primary school 

students. Two tools were used for data gathering. “Social Support Appraisals Scale for Children and 

mailto:mlkalkan@superonline.com
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Adolescents” used to evaluate the perceived social support from friends was developed by Gökler 

(2007). “The Children’s Loneliness Scale” was used for determining the level of loneliness of the 

children was developed by Kaya (2005). The study was carried out at three different socioeconomic 

statuses in Samsun. The sample of 222 primary school students (n= 132 girls, n= 90 boys) was 

selected randomly among three- to six- year primary school students. The average age of the students 

is 9.73 (S= .81). As a statistical analysis method Pearson correlation coefficient and linear regression 

analysis were used. The results of the Pearson product-moment correlation coefficient showed that 

perceived social support from friends was related to loneliness (r= -.55, p<.01). The results of the 

regression analysis indicated that perceived social support from friends predicted significantly 

children’s loneliness (R2 =.31, t= -9.87). The implications for school psychological counselors can be 

derived from the findings of this study.  This study may help school counselors in order to provide 

preventive psychological help and to plan appropriate training programs at psychological counseling 

services for schools.   

 Key Words: Social support, loneliness, friendship, primary school 

1. GİRİŞ 

1.1. Problem Durumu 

 İnsanın ilişki kurma, ötekilerle birlikte olma, ait olma ihtiyaçları yaşamın başlangıcından 

bitimine kadar devam etmektedir. Bireyin ilk ilişki nesnesi ailedir ve aileyle kurulan ilişkinin niteliği 

gelecekteki yaşantı ve davranışların belirleyicilerindendir.  

Bireyin kişiliğinin şekillenmesi açısından çocukluk döneminin öneminden bahseden 

Erickson’a göre 0-1,5 yaş arasında temel güven duygusundan yoksun olarak yetişmiş çocuklar ileride 

sosyal ilişki kurmaktan çekinen, kendine güvensiz bireyler olabilirler (Selçuk, 2005). Bu evredeki 

olumsuz yaşantıların çokluğu “düşman bir dünya” algısı oluşmasına neden olurken, bu algı bireylerin 

diğerlerinden uzaklaşması, güven duygusunun kurulamaması ve yakın ilişkilerde başarısızlıkla 

sonuçlanır. İlerleyen yıllarda ailenin yanında arkadaş ilişkileri de önemli yer tutmaya başlar. Yaşamın 

başlangıcında daha önemli olan aile ilişkilerinin yerini akran grubu ve onlarla ilişkiler alır. Özelikle 

ilköğretim dönemi ailenin yanı sıra çocuğun hemcinsleriyle kurduğu ilişkilerin ön planda olduğu ve bu 

ilişkilerin gelecekteki ilişkilerin, sosyal uyumun, yakınlığın veya yalnızlığın belirleyicisi olduğu 

dönemdir. Bu sebeple bu ilişkilerin algılanış biçimi ve dolayısıyla kişi üzerinde bıraktığı etki 

önemlidir.  

Bireyin ilişkilerinin niteliğine göre, gereksinim duyduğunda gerçekleşebileceğini düşündüğü 

yardım görme, sevilme, saygı ve ilgi görme davranışı olarak tanımlanabilen algılanan sosyal destek 

(Başer, 2006), bireyin diğerleri ile güvenilir bağları olduğuna ve desteği sağlayacağına ilişkin bilişsel 

algılamasıdır (Kozaklı, 2006).  Araştırmalar, sosyal desteğin bireyin yaşantısında önemli bir rol 
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oynadığını, fiziksel ve psikolojik sağlığı olumlu yönde etkilediğini ortaya koymaktadır. Jou ve Fukado 

(2002) sosyal destek düzeyi yüksek olanların genel sağlık puanlarının da yüksek olduğunu belirtirken, 

aynı araştırmacılar (1994) sosyal desteğin sosyal uyum üzerindeki olumlu etkisinden de söz 

etmektedirler. Barrera ve ark. (1981)’na göre sosyal destek düzeyi yüksek olan çocuk ve ergenlerin 

stresli yaşam olayları karşısında gösterdikleri kaygı ve depresyon diğerlerine göre daha azdır. Sosyal 

desteğin azlığı ya da yokluğu madde kullanımı, suça yönelme gibi sağlıksız davranışların önemli bir 

yordayıcısıdır (Mason, 2004; Holt ve Espelage, 2005). Çocuk ve ergenlerde özellikle arkadaştan 

alınan ve algılanan sosyal destek gruba ait olma duygusuyla ilişkili görülürken, desteğin azlığı 

yabancılaşma, yalıtım ve yalnızlığa neden olabilmektedir (Manfusa, 2001; Lagana, 2004).  

Arkadaş grubu çocuğun ait olma ihtiyacına doyum sağlarken, bu grup tarafından reddedilen 

veya kabul görmeyen çocukların yalnızlık düzeylerinin yüksek olduğu bilinmektedir (Asher ve 

Wheeler, 1983; Renshaw ve Brown, 1992; McGuire ve Clifford, 2000; Demir ve Tarhan, 2001; 

Qualter ve Munn, 2002). Kişinin sosyal ilişkiler ağının arzu ettiğinden daha küçük ya da daha az 

doyum sağlayıcı olarak algılanmasına bağlı olarak yaşanan bir duygu olan yalnızlık (Peplau ve 

Perlman, 1979; Akt. Buluş, 1996) pek çok ruhsal ve davranışsal sorunla da ilişkili görülmektedir 

(Galanaki ve Kalantzi-Azizi, 1999; Storch, Brassard ve Masia-Warner, 2003; Chen ve diğ., 2004). 

Arkadaşlık ilişkilerindeki yakınlık yalnızlık duygusunun azalmasına yardımcı olurken (Hoza, Molina, 

Bukowski ve Sippola, 1995), onlar tarafından sevildiğini, ilgi gördüğünü algılamak pek çok ruhsal 

sorunun ortadan kalkmasına yardımcı olacaktır. Bu sebeple arkadaşlık ilişkilerinin önem kazanmaya 

başladığı ilköğretim döneminde bu ilişkilerin gelişimine yardımcı olacak etmenlerin ortaya 

çıkarılması, engelleyicilerin belirlenmesi ve önlemlerin alınması gerekmektedir. Ayrıca çeşitli ruhsal 

ve bedensel sorunlarla ilişkili olduğu görülen yalnızlık duygusuna neden olan etmenlerin ve başa 

çıkma yollarının araştırılması açısından çocukluk dönemi önemli görülmektedir.  

Bu amaçla ilköğretim öğrencilerinde arkadaştan algılanan sosyal destek ile yalnızlık 

arasındaki ilişkinin incelenmesinin alanyazına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.  

 Bu araştırmada aşağıdaki sorulara yanıt aranmaktadır: 

(4) Arkadaştan algılanan sosyal destek ile yalnızlık arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? 

(5) Arkadaştan algılanan sosyal destek yalnızlığın anlamlı bir yordayıcısı mıdır? 
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2. YÖNTEM 

2.1. Örneklem 

Araştırma, Samsun ilinde düşük, orta ve yüksek sosyo-ekonomik düzeye sahip 222 ilköğretim 

öğrencisi üzerinde gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerin yaş ortalaması 9.73 (S= .81) olup, 132’si kız ve 

90’ı erkektir.  

2.2. Veri Toplama Araçları 

 Veri toplamada iki araç kullanılmıştır. Algılanan sosyal destek düzeyini belirlemek için 

Gökler (2007) tarafından geliştirilen “Çocuk ve Ergenler İçin Sosyal Destek Değerlendirme Ölçeği” 

ve yalnızlık düzeylerini belirlemek için ise Kaya (2005) tarafından geliştirilen “Çocuklar İçin 

Yalnızlık Ölçeği” kullanılmıştır. 

 2.2.1.Çocuklar ve Ergenler İçin Sosyal Destek Değerlendirme Ölçeği 

Çocuk ve ergenlerdeki algılanan sosyal destek düzeyini belirlemek için Gökler (2007) 

tarafından geliştirilmiş ölçek kırk bir maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin “arkadaş desteği”, “aile 

desteği” ve “öğretmen desteği” olmak üzere üç alt ölçeği bulunmaktadır. Bu araştırmada sadece 

“arkadaş desteği” alt ölçeğinden yararlanılmıştır. 

Ölçeğin geçerliğini belirlemek üzere, hem faktör yapısına hem de ölçüt geçerliğine bakılmıştır. 

Ölçeğin yapı geçerliğini belirlemek için yapılan analiz sonucunda toplam varyansın % 40,22’sini 

açıklayan üç faktör bulunmuştur. 19 maddeden oluşan birinci faktör varyansın %14,83’ünden, 12 

maddeden oluşan ikinci faktör %13,45’inden ve 10 maddeden oluşan üçüncü faktör %11,94’ünden 

sorumludur. Çocuklar için Sosyal Desteği Değerlendirme Ölçeği’nin ölçüt geçerlik düzeyini 

belirlemek amacıyla ölçekten elde edilen toplam puanlar ile Çocuklar için Depresyon Ölçeği’nden 

elde edilen toplam puanlar arasındaki ilişki negatif yönde anlamlı bulunmuştur (r = -.62; p< 0.01). 

Ölçeğin güvenirliği Cronbach alfa iç tutarlık katsayısı, test-tekrar test tekniği, iki yarım güvenirliği ve 

madde-test korelasyonu ile elde edilmiştir. Tüm ölçek için alfa iç tutarlık katsayısı .93 olarak 

bulunmuştur. Arkadaşlardan alınan destek, aileden alınan destek ve öğretmenden alınan destek alt 

boyutları için sırasıyla .89, .86 ve .88 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin test-tekrar test güvenirlik 

katsayısı tüm ölçek için .49 (p< 0.01), iki yarım güvenirliği ise .82’dir. Ölçeğin madde-test 

korelasyonları ise .34 ile .64 arasında değişmektedir (Gökler, 2007).  

2.2.2. Çocuklar İçin Yalnızlık Ölçeği 

Bu araştırmada veri toplama aracı olarak Kaya (2005) tarafından Türkçeye uyarlanan Çocuklar 

İçin Yalnızlık Ölçeği kullanılmıştır. Ölçeğin iç tutarlılık katsayısı .87 olarak bulunmuş, faktör 

yüklerinin .30 ile .78 arasında, madde –test korelasyonlarının ise .32 ile .76 arasında değiştiği 
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gözlenmiştir. Faktör analizi sonuçları ölçeğin tek boyutlu bir yapı sergilediğini göstermektedir. 

Ölçeğin test-tekrar test güvenirlik katsayısı ise .76’dır (Kaya, 2005).  

2.3. Bilgilerin Toplanması ve Analizi 

 Ölçme araçlarının yanıtlanması yaklaşık olarak 25 dakikada tamamlanmıştır.  

Bilgi toplama işlemi bitirildikten sonra elde edilen bilgiler uygun istatistiksel işlemleri 

bilgisayarda yapmak üzere hazır hale getirilmiştir. Bilgilerin analizi SPSS 15.0 kullanılarak 

yapılmıştır. İstatistiksel analiz tekniği olarak pearson momentler çarpımı korelasyonu ve basit doğrusal 

regresyon analizi tekniği kullanılmıştır. 

3. BULGULAR 

Araştırmada elde edilen bulgular şu şekildedir: 

(4) Arkadaştan algılanan sosyal destek ile yalnızlık arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? 

Araştırmanın bu sorusuna yanıt bulabilmek amacıyla Pearson momentler çarpımı korelasyonu 

kullanılmıştır. Buna göre, arkadaştan algılanan sosyal destek ile yalnızlık arasında -.55 (p<.01) 

düzeyinde anlamlı ilişki olduğu görülmektedir.  

 

(5) Arkadaştan algılanan sosyal destek yalnızlığın anlamlı bir yordayıcısı mıdır? 

Arkadaştan algılana sosyal desteğin, yalnızlığın yordayıcısı olup olmadığı basit doğrusal 

regresyon analizi ile test edilmiştir. Buna ilişkin bulgular Tablo 1’de verilmiştir.  

Tablo 1. Arkadaştan Algılanan Sosyal Desteğin Yalnızlığı Yordamasına İlişkin Basit 

Doğrusal Regresyon Analizi  

Değişken β  t  p R R² 

Arkadaştan Algılanan 

Sosyal Destek 

-.554 -9.873 .000 .554 .31 

 

Tablo 1’e bakıldığında arkadaştan algılanan sosyal desteğin yalnızlığın (R2 =.31, t= -9.87) 

anlamlı bir yordayıcısı olduğu bulunmuştur.  

4. TARTIŞMA 

 Bu araştırmada ilköğretim öğrencilerinin arkadaşlarından algıladıkları sosyal destek ile 

yalnızlık düzeyleri incelenmiştir.  
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 Bu amaçla ilk olarak algılanan sosyal destek ile yalnızlık arasındaki ilişki Pearson korelasyonu 

ile araştırılmış, ardından arkadaştan algılanan sosyal desteğin ilköğretim öğrencilerinde yalnızlığın 

yordayıcısı olup olmadığı basit doğrusal regresyon analizi ile test edilmiştir. Buna göre, arkadaştan 

algılanan sosyal destek ile yalnızlık arasında negatif yönde anlamlı ilişki bulunurken, arkadaştan 

algılanan sosyal desteğin yalnızlığın anlamlı yordayıcısı olduğu da görülmüştür. Literatürdeki benzer 

çalışmalar da bu araştırmanın sonuçlarını destekler niteliktedir. Güngör (1996)’ün üniversite 

öğrencileri üzerinde yaptığı araştırmada öğrencilerin sosyal destek algılarının yüksek, yalnızlık 

düzeylerinin düşük olduğu bulunmuştur. McElroy (1997) ve Erdeğer (2001) sosyal destek ile yalnızlık 

arasında negatif ilişki bulurken; Yeh (2004), yetişkinlerde tek basına yaşama, yalnızlık yaşantısı ve 

sosyal desteğin etkisini araştırmış, sosyal destek düzeyi yüksek olan bireylerde, tek başına 

yaşamalarına rağmen yalnızlık düzeyinin yüksek olmadığı görülmüştür. Kafetsios (2002), algılanan 

sosyal desteğin yalnızlığın yordayıcısı olduğunu belirtirken, Segrin (2003), bireylerin algıladıkları 

sosyal destek düzeyi ile depresyon ve yalnızlık gibi psikososyal problemleri arasında negatif ilişki 

olduğunu belirtmiştir. Arkar ve Sarı (2004), üniversite öğrencilerinin sosyal destek düzeyi ile yalnızlık 

arasında negatif ilişki bulmuşlardır. Lunsky (2004), psikolojik danışma yardımı alan yetişkinlerle 

intihar konusunda çalışma gerçekleştirmiştir. Yalnızlık düzeyi yüksek olan bireylerin, duygusal destek 

düzeylerinin düşük olduğu görülmüştür. Ponizovsky ve Ritsner (2004), sosyal destek düzeyi ile 

yalnızlık arasında negatif ilişki bulurken, Wright (2005), yalnızlık ve sosyal destek arasındaki ilişkiyi 

iş hayatında incelemiştir. Çeşitli meslek gruplarından çalışanlarla yapılan araştırmada, yöneticilerden 

alınan iş temelli destek ile yalnızlık arasındaki ilişki incelenmiştir. Çalışanların sosyal destek 

düzeylerinin yüksek olduğu durumlarda, yalnızlık düzeylerinin düşük olduğu belirtilmiştir.  

 Literatürde de söz edildiği gibi bu araştırmada da arkadaştan algılanan sosyal desteğin 

ilköğretim öğrencilerinin yalnızlık düzeyleri ile ilişkili görülmesi, aileden bağımsızlaşıp arkadaş 

ilişkilerinin ön plana çıkmaya başladığı dönemde bir gruba ait olmanın ve akranları tarafından kabul 

edilmenin bireyin sosyal ilişkilerini doyum verici olarak algılamasına yardımcı olmasıyla 

açıklanabilir. Ayrıca sevildiğini, değer verildiğini ve kabul edildiğini görmek bireyin hem başkalarını 

hem de kendisini olumsuz değerlendirmesini önleyerek yalnızlık duygusunu azaltabilir.  

 Bu araştırmanın sonuçlarına dayalı olarak şu önerilerde bulunulabilir: Öğrencilerin duygusal 

ve ruhsal gelişimleriyle de ilgili bir kurum olarak okullarda çocukların hem kendilerini ifade 

edebildikleri hem de grup içinde paylaşımda bulundukları sosyal, kültürel, sportif etkinliklere yer 

verilmelidir. Sınıf içi bilişsel etkinliklerde öğretmenler grup çalışmalarına ağırlık vermeli, grup 

rehberlikleri aracılığıyla hem öğrencilere hem de ailelere sosyal beceri gelişimine yönelik bilgi 

kazandırılmalıdır. Ayrıca arkadaşlık ilişkilerini geliştirecek grupla psikolojik danışma oturumlarına ve 

grup çalışmalarına yer verilmesinin önemli olacağı düşünülmektedir.  
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ÖZET 

Gelecek ile ilgili karar verme açısından en önemli sırayı mezun olduktan sonra iş bulma telaşı 

almaktadır. İnsan yaşamında temel gereksinimlerin giderilmesi engellendiğinde önce korku ve öfke 

ardından da kaygı ortaya çıkar. Kaygı gelişmesi ile birlikte bireyin uyku düzeninde bozulmalar 

meydana gelmesi kaçınılmazdır. İşsizliğin statü gereksinimini bozan ciddi bir stres durumu olduğu 

bilgisinden yola çıkılarak işsiz bireyin kaygı durumlarının boyutlarının ne derecede yüksek olduğu 

tahmin edilebilir. Bu doğrultuda bu araştırma, Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesinde lisans 4. sınıfında 

öğrenim görmekte olan ve tezsiz yüksek lisans yapan öğretmen adaylarının atanıp atanmamaya 

yönelik kaygı düzeylerinin umutsuzluk ve uykululuk durumlarına etkisinin incelenmesi amacıyla 

yapılan tanımlayıcı tipte bir araştırmadır. 

Araştırmanın alt problemleri şunlardır:“Öğretmen adaylarının durumluluk-sürekli kaygıları ne 

düzeydedir?, Öğretmen adaylarının kaygı düzeyleri, umutsuzluk ve uykululuk durumlarını etkilemekte 

midir?, Öğretmen adaylarının durumluluk-sürekli kaygı, umutsuzluk düzeyleri ve uykululuk durumları 

sosyo-demografik değişkenlere göre anlamlı farklılık göstermekte midir? ve durumluluk-sürekli kaygı, 

umutsuzluk düzeyleri ve uykululuk durumları arasında ilişki var mıdır?. Araştırma kapsamına 2008- 

2009 döneminde Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi lisans 4. sınıfında öğrenim görmekte olan ve tezsiz 

yüksek lisans yapan öğretmen adaylarından Okul Öncesi, Sınıf Öğretmenliği, Bilgisayar Öğretim 

Teknolojileri ve Eğitimi, Fizik, Kimya, Felsefe, Müzik ve Matematik bölümlerinde öğrenim gören ve 

araştırmaya katılmayı kabul eden 174 öğretmen adayı araştırma kapsamına alınmıştır. Veri toplama 

aracı olarak öğretmen adaylarının sosyo-demografik özelliklerini içeren “Kişisel Bilgi Formu, 

Spielberg’in “Durumluk-Sürekli Kaygı Envanteri”, “Beck Umutsuzluk Ölçeği” ve “Epworth 

Uykululuk Ölçeği” kullanılmıştır. Veriler, araştırma için kurumdan gerekli yazılı izin alınarak, 20 

Nisan–15 Mayıs 2009 tarihleri arasında araştırmacılar tarafından toplanmıştır.  

Verilerin analizinde, SPSS paket programı kullanılarak, varyans analizi ve korelasyon 

analizleri yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; öğretmen adaylarının genel olarak 

mailto:nozkutuk@gmail.com
mailto:fatmaorgun@gmail.com
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durumluk ve sürekli kaygı düzeylerinin düşük düzeyde, kız öğretmen adaylarının ortalamalar 

bakımından erkek öğretmen adaylara göre kaygı ortalamalarının daha yüksek ancak 

umutsuzluk bakımından ortalamalarının daha düşük düzeyde olduğu saptanmıştır. Öğretmen 

adaylarının sağlık durumları bakımından sonuçlarına bakıldığında büyük bir çoğunluğunun 

herhangi bir kronik hastalığa sahip olmadıkları bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: kaygı,öğretmen adayı, uykululuk 

ABSTRACT 

The rush for employment after graduation comes at the forefront in terms of making decisions 

concerning future. In the human life when satisfaction of essential needs is prevented, first fear and 

fury then anxiety emerge. Along with development of anxiety, occurrence of disturbances in 

individual’s sleep order is inevitable. From the fact that unemployment is a serious stress condition 

that disturbs status requirement, the extent of anxiety status of the unemployed individual can be 

predicted. In this direction, this research is a descriptive type of work aimed to study the effects of the 

anxiety levels of teacher candidates attending to 4th grade and completing non-thesis graduate degree 

in College of Education of Ege University, concerning whether to be assigned or not on their status of 

hopelessness and sleepiness. The sub-problems of the research are “How high the State-Continuous 

Anxieties of the teacher candidates?, Do anxiety levels of the teacher candidates influence their 

hopelessness and sleepiness status? Do their State-Continuous Anxiety, hopelessness levels and 

sleepiness statuses show significant differences according to variables? Is there a relationship between 

their State-Continuous Anxiety, hopelessness levels and sleepiness statuses ? Among the teacher 

candidates who were attending to 4th grade and completing non-thesis graduate degree in College of 

Education of Ege University, a total of 131 teacher candidates attending to sections such as Pre-

School, Classroom Teacher, Computer Teaching Technologies and Training, Physics, Chemistry, 

Philosophy, Music and Mathematics accepted to participate in research were included in the scope of 

research. As a data collection tool “Personal Information Form”, “Spielberg’s State-Continuous 

Inventory”, “Beck Hopelessness Scale” and “Epworth Sleepiness Scale” were used. Data were 

collected by researchers between 20 April and 15 May 2009 by obtaining institute’s necessary written 

approval. During analysis of the data, variance and correlation analyses performed through using a 

SPSS package program. According to research results, teacher candidates in general state-continuous 

anxiety levels low, female teachers candidates mean in terms of male teachers candidates compared to 

concern the average higher, but hopeless in terms of the average lower level was found. See the results 

of prospective teachers candidates in terms of health status when the majority do not have any chronic 

disease were found. 

Keyword: anxiety ,teacher candidates, sleepiness 



II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi  1234  
 

II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongre Kitabı 

GİRİŞ 

İnsancıl psikolojisi yaklaşımına göre, insanı davranışa yönelten en önemli güdü “kendini 

gerçekleştirme” güdüsüdür. İnsancıl psikologlar fizyolojik gereksinimlerin önemini reddetmemekte, 

hatta bu ihtiyaçları temel saymakta, ancak insanın sadece biyolojik varlığını sürdürme çabasında olan 

bir varlık olmadığı, insan olarak daha üst düzeyde bazı gereksinimlerin olduğunu ileri sürmektedir. Bu 

üst düzeydeki gereksinimlerin en önemlisi ve temelde olan gereksinim “kendini gerçekleştirmedir”(5).  

Goldstein’e göre insan doğasında yaratıcı, üretici nitelik vardır; bu da kendini 

gerçekleştirme”dir.  Rogers kendini gerçekleştiren kişiye “kapasitesini tam olarak kullanan kişi”der. 

Goldstein ve Adler’in etkisinde kalan Maslow “kendini gerçekleştirme” kavramını ondan almıştır. 

Maslow, insan kişiliğinin olgunlaşma süreci geçirdiğini ve bu süreçte sıralı hiyerarşik gereksinimlerin 

en üst noktasında “kendini gerçekleştirme” nin yer aldığını belirtmektedir. En acil olan ve en çabuk 

çözüm bekleyen gereksinimler en alt basamaklarda yer alır. Maslow’un gereksinim hiyerarşisi şöyle 

sıralanmaktadır; fizyolojik, güvenlik, sosyal (sevgi- ait olma), saygınlık ve kendini gerçekleştirmedir 

(5). 

Kendini gerçekleştirme sürecindeki en önemli unsur ise bireyin bir iş sahibi olmasıdır. Toplum 

yaşamında hepimiz bir meslek sahibi olma, bir iş yapma ve etkin olma ihtiyacı içindeyiz. Çünkü insan 

ile yaşam arasındaki en kuvvetli bağ işidir (14). Bir meslek sahibi olmak bu mesleği yapabileceği, 

sevdiği ve kendini gerçekleştirebileceği, iş doyumu sağlayabileceği bir iş edinmek gençlik 

dönemlerinin de en önemli amaçlarından biridir (8). 

Meslek kazanç elde etmek için yürütülen etkinlikler bütünü olarak tanımlanmışsa da sadece 

para kazanmak aracı değildir aynı zamanda bireyin kendini ifade etmesi ve kendini gerçekleştirmesi 

açısından da önemlilik taşımaktadır. Çünkü yapılan bir araştırmada insanlara: "elinizde yaşamınızı 

sağlayacak bir para geçse yine çalışmak ister misiniz” sorusunu yöneltildiğinde %85’i “evet” yanıtını 

vermiştir (8, 13, 14). Kişi mesleki etkinlikler vasıtasıyla psikolojik gereksinimlerini karşılamaya, 

kendini gerçekleştirmeye çalışır (8, 13). 

Rogers’a  göre eğer bireyin seçtiği meslek özelliklerine uygun olursa, o zaman birey kendini 

gerçekleştirebilir ve tam olarak fonksiyonda bulunabilir sonucu ortaya çıkmaktadır (10). 

Umut gelecek zamana ilişkin tasarıların şimdiki zamanda yarattığı haz neşe ve sevinçtir (10). 

Bu noktada umudun karşıtı olan umutsuzluk, bir amacı gerçekleştirmede olumsuz beklentiler şeklinde 

tanımlanabilir. Gerek umut gerekse umutsuzluk, her ikisi de kişinin gelecekteki gerçek hedeflerine 

ulaşma olanaklarının olası yansımasıdır (2). Bu nedenlerden dolayı iş sahibi olamama korkusu sonucu 

oluşan belirsiz kaygılar ve aşırı duyarlılık insanları umutsuzluğa ve karamsarlığa itmekte sürekli 

sıkıntılı ve gergin olmalarına, umutlarını kolayca yitirmelerine neden olmakta ve hatta ölümlere de yol 

açabilmektedir (3,8). 
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Uyku kişinin uygun duyusal ya da başka uyaranlarla geri döndürülebilen bir bilinçsizlik hali 

olmasının yanında sadece organizmanın dinlenmesini sağlayan bir hareketsizlik hali değil tüm vücudu 

yaşama yeniden hazırlayan aktif bir yenilenme dönemidir. Sirkadiyen bir ritme uygun olarak düzenli 

bir şekilde günün belirli saatlerinde yaşanılan, ses, ısı, ışık, koku, açlık, ağrı, temas gibi değişik 

uyaranlarla geri döndürülebilen bu bilinçsizlik hali, doğumdan itibaren büyüme, gelişme, öğrenme ve 

dinlenmesini sağlamakta, bir sonraki güne sağlıklı hazırlanması için vücudu restore etmektedir. Uyku 

sağlıklı yaşamanın en önemli ihtiyaçlarındadır (6). Toplumun yaklaşık %90’ı hayatının bir döneminde 

uykusuzluk problemiyle karşılaşmakta, üçte biri haftanın birkaç gecesini istediği gibi uyuyamadan 

geçirmektedir. Birçoğu ise gün içinde uyuklamasına engel olamamaktadır (1). 

Sonuç olarak uyku insan yaşamında sağlıklı yaşamanın en önemli ihtiyaçlarındadır ve bunun 

kalitesi düştüğünde insan yaşamını tehtit eder konuma gelmektedir.  

PROBLEM DURUMU  

 Gelecek ile ilgili karar verme açısından en önemli sırayı mezun olduktan sonra iş bulma telaşı 

almaktadır. İş bireyin bir şey yapmak için, bir sonuca ulaşmak için emeğini kullandığı bir etkinliktir. 

O, kişiyi hedefine ulaştırmada zorunlu bir araçtır (12). 

 İnsan yaşamında Maslow’un belirttiği gibi temel gereksinimlerin (fizyolojik, bedensel, 

güvenlik, benimseme ve statü, benlik gerçekleştirilmesi gereksinimi) giderilmesi tehdit edildiğinde 

veya engellendiğinde önce korku ve öfke ardından da kaygı ortaya çıkar (9,11). İşsizliğin statü 

gereksinimini bozan ciddi bir stres durumu olduğu bilgisinden yola çıkılarak işsiz bireyin kaygı 

durumlarının boyutlarının ne derecede yüksek olduğu tahmin edilebilir. Genç işsizlerdeki umutsuzluk, 

kötümserlik ve çaresizlik duygularının daha sonra tepkisizlik, duyarsızlık ve kaderine boyun eğme 

şeklinde değişmektedir (7). İşsiz bireyin rol kaybına uğraması, işi vasıtasıyla kurulan sosyal ilişkilerin 

kaybı ve bir anlamda öz saygısının yitirilmesi işsiz bireyde geleceğe ilişkin kaygı doğurmaktadır (12). 

Gelecek kaygısı en önemli stres nedenidir. Gelecekten kaygılanan insan sağlıklı ilişkiler kuramaz, 

işinde başarılı olamaz, geleceğini düşünmekten şimdiki anını tam olarak yaşayamaz, kendini sürekli 

stres altında hisseder.  

Bu doğrultuda bu araştırma, Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesinde lisans 4. sınıfında öğrenim 

görmekte olan ve tezsiz yüksek lisans yapan öğretmen adaylarının atanıp atanmamaya yönelik kaygı 

düzeylerinin umutsuzluk ve uykululuk durumlarına etkisinin incelenmesi amacıyla yapılan tanımlayıcı 

tipte bir araştırmadır. 

Araştırmanın alt problemleri şunlardır:“Öğretmen adaylarının durumluluk-sürekli kaygıları ne 

düzeydedir?, Öğretmen adaylarının kaygı düzeyleri, umutsuzluk ve uykululuk durumlarını etkilemekte 

midir?, Öğretmen adaylarının durumluluk-sürekli kaygı, umutsuzluk düzeyleri ve uykululuk durumları 
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sosyo-demografik değişkenlere göre anlamlı farklılık göstermekte midir? ve durumluluk-sürekli kaygı, 

umutsuzluk düzeyleri ve uykululuk durumları arasında ilişki var mıdır?. 

GELİŞME  

Tanımlayıcı yöntemle ele alınan bu araştırmada, 2008- 2009 döneminde Ege Üniversitesi 

Eğitim Fakültesi lisans 4. sınıfında öğrenim görmekte olan ve tezsiz yüksek lisans yapan öğretmen 

adaylarından Okul Öncesi, Sınıf Öğretmenliği, Bilgisayar Öğretim Teknolojileri ve Eğitimi, Fizik, 

Kimya, Felsefe, Müzik ve Matematik bölümlerinde öğrenim gören ve araştırmaya katılmayı kabul 

eden 174 öğretmen adayı araştırma kapsamına alınmıştır.  

Veri toplama aracı olarak öğretmen adaylarının sosyo-demografik özelliklerini içeren “Kişisel 

Bilgi Formu(yaş, mezun olduğu lise, anne eğitimi baba eğitimi, anne mesleği, baba mesleği, gelir-

gider durumu vb.), Spielberg’in “Durumluk-Sürekli Kaygı Envanteri”, “Beck Umutsuzluk Ölçeği” ve 

“Epworth Uykululuk Ölçeği” kullanılmıştır. Veriler, araştırma için kurumdan gerekli yazılı izin 

alınarak, 20 Nisan–15 Mayıs 2009 tarihleri arasında araştırmacılar tarafından toplanmıştır.  

Durumluk-Sürekli Kaygı Envanteri: Durumluk ve Sürekli kaygı seviyelerini ayrı ayrı 

saptamak amacıyla Spielberg ve arkadaşları tarafından 1970 yılında geliştirilmiş ve Le Compte ve 

Öner tarafından Türkçe geçerlik ve güvenirliği 1976’da yapılmış olan kısa ifadelerden oluşan bir öz 

değerlendirme anketidir. Durumluk-Sürekli Kaygı Envanteri, toplam 40 maddeden oluşan iki ayrı 

ölçeği içerir. Durumluk Kaygı Ölçeği, çevresel ya da deneysel baskı durumlarında, bireylerin kaygı 

seviyelerindeki değişmeleri izlemede ve Sürekli Kaygı Ölçeği ise herhangi bir araştırmaya katılacak 

bireylerin durumluk kaygıya oranla yatkınlık derecelerine göre seçilmelerinde ve klinik uygulamalarda 

yararlı olur. Her iki ölçek için de cevap seçenekleri 4’er tanedir. Seçeneklerin ağırlıklı değerleri 1’den 

4’e değişir. Ölçekler 20’şer ifadeden oluştuğuna göre; her ölçekten elde edilen toplam puan değeri 20 

ile 80 arasında değişebilir. Puan yüksek olması kaygı seviyesinin yüksek olduğuna işaret eder. Ölçekte 

3’den fazla ifadeye cevap verilmemişse doldurulan form geçersiz sayılır ve puanlandırılmaz. 

Durumluk Kaygı Ölçeğinde 4 sınıfça toplanan cevap seçenekleri 1-Hiç, 2-Biraz, 3-Çok, 4- Tamamıyla 

şeklinde; Sürekli Kaygı Ölçeğindeki seçenekler ise; 1-Hemen hiçbir zaman, 2-Bazen, 3-Çok zaman, 4-

Hemen her zaman şeklindedir. Durumluk Kaygı Ölçeğinde tersine dönmüş ifadeler vardır. Bunlar 

1,2,5,8,10,11,15,19 ve 20’nci maddelerdir. Sürekli kaygı ölçeğinde ise tersine dönmüş ifadeleri 

21,26,27,30,33,36 ve 39’ncu maddeler oluşturur.  

Umutsuzluk Ölçeği: Beck ve arkadaşları tarafından 1974’de geliştirilen umutsuzluk ölçeği 

“Kendini Değerlendirme Ölçeği” olup, 20 maddeden oluşan ölçek, 0–1 arası puanlanan bir ölçektir. 

Ölçeğin geçerlik ve güvenirliği çalışmaları Seber tarafından 1993 yılında ve Durak tarafından 1994 

yılında yapılmıştır. Umutsuzluk ölçeği puanlanırken, 11 tanesinde “evet” seçeneği, 9 tanesinde ise 

“hayır” seçeneği 1 puan alır. 1,3,5,6,8,10,13,15 ve 19. sorularda “hayır”; 2,4,7,9,11,12,14,16,17,18 ve 
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20. sorulara ise “evet” yanıtı için birer, puan verilir. Puan ranjı 0-20’dir. Alınan puanlar yüksek 

olduğunda bireydeki umutsuzluk düzeyinin yüksek olduğu varsayılır. Ölçek üzerinde gerçekleştirilen 

faktör analizi sonucunda ölçeğin “gelecek ile ilgili duygular ve beklentiler” (1,3,7,11 ve 18. maddeler, 

a:0,78), “motivasyon kaybı” (2,4,9,12,14,16,17 ve 20. maddeler, a:0,72), “umut” (5,6,8,10,13,15. ve 

19. maddeler, a:0,72) olmak üzere üç faktörden oluştuğu belirtilmektedir (8). 

Epwort Uykuluk  Ölçeği 

Araştırmada 1991 yılında M.W. Johns tarafından geliştirilen ve Türkçe Geçerlik ve güvenirlik 

çalışması Ağargün ve arkadaşları (1999) tarafından yapılan ‘Epwort Uykululuk Ölçeği’ kullanılmıştır. 

Genel uykululuk düzeyini değerlendirmede kullanılan Epwort Uykululuk Ölçeği 8 sorudan 

oluşmaktadır. Epwort Uykululuk Ölçeği dörtlü likert tipi bir ölçektir. 0,1,2,3, şeklinde puanlanmakta 

ve yüksek puan uykululuğu göstermektedir. Katılımcılardan aşırı yorgun oldukları zamanlar dışında 

ölçekte verilen durumlarda uykuya dalma olasılıklarını sıfırdan üçe doğru puanlamaları 

istenmiştir.(0=kesinlikle yoktur, 1=az olasılık vardır, 2=orta olasılık vardır, 3=yüksek olasılık vardır). 

Uykululuğun niteliksel ve niceliksel olarak ölçülmesine yönelik olarak geliştirilen öz bildirim 

ölçekleri arasında, Epworth Uykululuk Ölçeği diğer öz bildirim ölçeklerinden farklı olarak, 

uykululuğun günlük özel durumlar ve özel zaman dilimleri için değerlendirilmesinden öte, gündüz 

uykululuğun genel düzeyinin ölçülmesini hedef alır.  

Verilerin analizinde, SPSS paket programı kullanılarak, yüzdelik, varyans analizi ve korelasyon 

analizleri yapılmıştır.  

TARTIŞMA 

Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının sosyodemografik değişkenleri incelendiğinde; 

öğretmen adaylarının %66,7’sinin 22-25 yaş grubunda, %65,5’inin bayan, %63,8’nin sosyoekonomik 

durumlarının orta düzeyde, %50,6’sının herhangi bir işte çalışmadığı, %58,6’sının bir kardeşinin 

olduğu belirlenmiştir. Anne ve baba eğitim durumları ve meslekleri incelendiğinde %38,5’inin 

annelerinin eğitim durumlarının ilköğretim ve mesleklerinin ise %64,9’unun ev hanımı olduğu, 

babalarının eğitim durumlarının %33,3 oranında yüksekokul ve fakülte ve mesleklerinin ise %61,5 

oranında emeklilerden oluştuğu saptanmıştır. 

Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin görüşleri incelendiğinde; %68,4’ünün 

mesleği isteyerek seçtiği, %33,3’ünün birinci tercihi olduğu, %49,4’ünün yakın akrabalarında 

öğretmen olduğu, %90,2’sinin mesleğini sevdiği, %58,6’sının bölümü seçerken atama hakkında bilgi 

sahibi olduğu, %64,4’ünün atamasının ülkenin herhangi bir iline yapılsa bile gidebileceğini, 

%73,0’ının atamanın sınavla yapılmasının ve atanma garantisi olmayan bir bölümde okumanın 

kendisini endişelendirdiğini ve kaygılandırdığını ifade ettikleri belirlenmiştir. 
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Öğretmen adaylarının sağlık durumları incelendiğinde; %92,0’ının herhangi bir kronik 

hastalığı olmadığı ve ilaç kullanmadığı, %27,02’sinin 5-10 ve 11-15 dakika içinde uykuya dalabildiği, 

%43,13’ünün günde 8 saat uyuduğu ve günde %12,1 oranında çalıştığı, %64,9’unun hiç sigara ve 

%36,8’inin hiç alkol kullanmadığı, %37,4’ünün bazen uykularının düzenli olduğu, %47,1’inin gün 

boyunca nadiren uykulu olduğu ve %33,9’unun bazen üniversite eğitiminin uyku düzenini etkilediğini 

ifade ettikleri belirlenmiştir. 

Birinci Alt Probleme İlişkin Bulguların Dağılımı 

Araştırmanın birinci alt problemi “Öğretmen adaylarının durumluluk-sürekli kaygıları ne 

düzeydedir? biçiminde ifade edilmiştir. Öğretmen adaylarının durumluluk-sürekli kaygı düzeylerine 

ilişkin bulguların dağılımı tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1: Durumluk- Sürekli Kaygı Ölçeğinin (D- SKÖ) Puan Ortalamaları  

D-SKÖ X Ss 

Durumluk Kaygı Ölçeği 

Toplamı 

41,82 8,05 

Sürekli Kaygı Ölçeği 

Toplamı 

42,95 9,43 

Durumluk-sürekli kaygı ölçeğinin toplam puan ortalaması tablo 1’de görülmektedir. 

Ortalamaya bakıldığında, Durumluk Kaygı Ölçeğinin toplamında (41,82±8,05) aldığı puan ortalaması 

ve Sürekli Kaygı Ölçeğinin toplamında (42,95±9,43) aldığı puan ortalaması düşük düzeyde 

bulunmuştur.  

Günay ve Orgun tarafından (2008) “Aday Hemşirelerin Atanıp Atanmamaya Yönelik Kaygı 

Ve Umutsuzluk Düzeylerinin İncelenmesi” konulu çalışmasında da aday hemşirelerin durumluluk ve 

sürekli kaygı düzeyleri düşük bulunmuştur (4). Bu çalışma yapılan çalışma bulguları ile paralellik 

göstermektedir. 

İkinci Alt Probleme İlişkin Bulguların Dağılımı 

Araştırmanın ikinci alt problemi “Öğretmen adaylarının kaygı düzeyleri, umutsuzluk ve 

uykululuk durumlarını etkilemekte midir?, biçiminde ifade edilmiştir. Öğretmen adaylarının kaygı 

düzeyleri ile umutsuzluk ve uykululuk durumlarına ilişkin bulguların dağılımı tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 2: Öğretmen Adaylarının Durumluk- Sürekli Kaygı Düzeyleri ile Umutsuzluk ve 

Uykululuk Durumları Ölçeğinin Karşılaştırılması 
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Öğretmen adaylarının kaygı düzeyleri ile umutsuzluk ve uykululuk durumlarınını 

karşılaştırılmasına ilişkin bulguların dağılımı tablo 2’de görülmektedir. Öğretmen adaylarının 

Durumluk- Sürekli Kaygı Düzeyleri ile Umutsuzluk düzeyleri ve alt boyutları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p<0,05) 

Öğretmen adaylarının Durumluk- Sürekli Kaygı Düzeyleri ile Uykululuk Durumları arasında 

durumluluk kaygı düzeyi dışında (F=1,06 p=,39)  istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur 

(p<0,05). 

Üçüncü Alt Probleme İlişkin Bulguların Dağılımı 

Araştırmanın üçüncü alt problemi “Öğretmen adaylarının durumluluk-sürekli kaygı, 

umutsuzluk düzeyleri ve uykululuk durumları sosyo-demografik değişkenlerden cinsiyete göre anlamlı 

bir farklılık göstermekte midir? biçiminde ifade edilmiştir. Öğretmen adaylarının durumluluk-sürekli 

kaygı, umutsuzluk düzeyleri ve uykululuk durumlarının cinsiyete göre bulgularının dağılımı tablo 3’de 

verilmiştir. 

Tablo 3: Öğretmen Adaylarının Durumluk- Sürekli Kaygı Düzeyleri, Umutsuzluk ve 

Uykululuk Durumlarının Cinsiyetlere Göre Dağılımı 

Ölçekler Kız  Erkek  

X Ss X Ss F P 

D
-

SK

 Durumluk Kaygı 43,24 8,38 39,13 6,65 3,84 ,050* 

Ölçekler Durumluluk  
Sürekli 

X Ss F p X S F p 

Uykululuk durumu 

toplam 

7,79 3,76 1,06 ,39 7,79 3,76 2,09 ,001* 

Umutsuzluk Toplam 5,71 4,45 2,55 ,00* 5,71 4,45 3,37 ,00* 

Gelecek İle İlgili Duygular 

ve Beklentiler 

1,16 1,40 2,61 ,00* 1,16 1,40 3,02 ,00* 

Motivasyon Kaybı 2,85 1,78 2,75 ,00* 2,85 1,78 2,82 ,00* 

Umut 1,70 1,93 1,64 ,02* 1,70 1,93 2,05 ,001* 
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Sürekli  

Kaygı 

44,05 9,33 40,88 9,35 ,131 ,718 
U

Ö
 

UÖ Toplam 5,50 4,41 6,10 4,54 ,127 ,722 

Gelecek İle İlgili 

Duygular ve 

Beklentiler 

1,13 1,43 1,21 1,36 ,543 ,462 

Motivasyon Kaybı 2,76 1,71 3,01 1,92 ,395 ,530 

Umut  1,61 1,87 1,86 2,04 ,136 ,713 

Uykululuk 7,78 3,75 7,81 3,80 ,004 ,949 

 

Öğretmen adaylarının cinsiyetleri ile Durumluk- Sürekli Kaygı Düzeyleri,Umutsuzluk ve 

Uykululuk Durumları karşılaştırıldığında, Durumluk Kaygı Ölçeği Toplamı (F=3,84 p=,050) arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur (Tablo 3). 

Ortalamalara bakıldığında; öğretmen adaylarının Durumluk Kaygı ve Sürekli Kaygı Ölçeği 

Toplamında kızların (durumluk x=43,24± 8,38; sürekli x= 44,05± 9,33) erkeklere (durumluk x=39,13± 

6,65; sürekli x= 40,88± 9,35 ) göre göreceli olarak daha yüksek kaygıya sahip oldukları görülmektedir. 

Bu sonuçlara göre kız öğretmen adaylarının erkek öğretmen adaylara göre kaygı düzeylerinin daha 

yüksek olduğu saptanmıştır. 

Umutsuzluk ölçeği ortalamalarına bakıldığında; umutsuzluk toplamında erkek öğretmen 

adaylarının kız öğretmen adaylarına göre umutsuzluk düzeylerinin daha yüksek olduğu belirlenmiştir 

(Kız x=5,50± 4,41; erkek x= 6,10± 4,54) 

 Öğretmen adaylarının uykululuk durumları ortalamalarına bakıldığında ise; cinsiyet 

açısından aralarında belirgin bir fark görülmemektedir.  

Dördüncü Alt Probleme İlişkin Bulguların Dağılımı 

Araştırmanın dördüncü alt problemi “Öğretmen adaylarının durumluluk-sürekli kaygı, 

umutsuzluk düzeyleri ve uykululuk durumları arasında ilişki var mıdır? biçiminde ifade edilmiştir. 

Öğretmen adaylarının durumluluk-sürekli kaygı, umutsuzluk düzeyleri ve uykululuk durumlarına 

ilişkin bulguların dağılımı tablo 4’de verilmiştir. 
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Tablo 4: Durumluk- Sürekli Kaygı Ölçeği, Epwort Uykululuk Ölçeği ve Umutsuzluk 

Ölçeği ve Alt Boyutlarının Korelasyonu 

 

 Durumluk- Sürekli Kaygı Ölçeği (DSK-Ö), Epworth Uykululuk Ölçeği ve 

Umutsuzluk Ölçeği ve Alt Boyutlarının korelasyonuna bakıldığında; Durumluk Kaygı ve 

Sürekli Kaygı toplam puanı ile Durumluk- Sürekli Kaygı Ölçeği ve UÖ’nin toplam puanı ve 

tüm alt boyutları arasında pozitif korelasyon olduğu bulunmuştur (p<0,05). 

Epworth uykululuk Ölçeğine bakıldığında; UÖ’nin toplam puanı, UÖ’nin Gelecek İle 

İlgili Duygular ve Beklentiler ve Motivasyon Kaybı alt boyutları dışında pozitif korelasyon 

olduğu bulunmuştur (p<0,05). 

Elde edilen bulgular Günay ve Orgun tarafından yapılan çalışma bulguları ile 

Durumluk- Sürekli Kaygı Ölçeği,Umutsuzluk Ölçeği ve Alt Boyutlarının korelasyonu 

bakımından benzerlik göstermektedir (4). 

 

D-SKÖ UÖ EUÖ 

 

Durumluk 
Kaygı 

 

Sürekli 

Kaygı 

 

UÖ Toplam 

Gelecek İle 
İlgili 

Duygular ve 
Beklentiler 

 

Motivasyn 
Kaybı 

Umut Uykululuk  

r p r p r p r p r P r P r p 

D
-S

K
Ö

 

Durumluk 
Kaygı 

1 - ,65 ,00 ,42 ,00 ,40 ,00 ,45 ,00 ,26 00 ,26 ,00 

Sürekli 

Kaygı 

,65 ,00 1 - 
,58 ,00 ,53 ,00 ,50 ,00 

,47 ,00 ,37 ,00 

U
Ö

 

UÖ 
Toplam 

,42 ,00 ,58 ,00 1 - ,88 ,00 ,83 ,00 ,88 ,00 ,08 ,07 

Gelecek 
İle İlgili 

Duygular 
ve 

Beklentiler 

,40 ,00 

,53 ,00 ,88 ,00 

 

1 

 

- 

,63 ,00 ,73 ,00 ,07 ,33 

Motivasyo
n Kaybı 

,45 ,00 ,50 ,00 ,83 ,00 ,63 ,00 1 - ,54 ,00 ,09 ,23 

Umut ,26 00 ,47 ,00 ,88 ,00 ,73 ,00 ,54 ,00 1 - ,16 ,03 

EUÖ 

Uykululuk  

,26 ,00 ,37 ,00 ,13 ,08 ,07 ,33 ,09 ,23 ,16 ,03 1 - 
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SONUÇ 

Araştırma sonuçlarına göre; öğretmen adaylarının genel olarak durumluk ve sürekli 

kaygı düzeylerinin düşük düzeyde, kız öğretmen adaylarının ortalamalar bakımından erkek 

öğretmen adaylara göre kaygı ortalamalarının daha yüksek ancak umutsuzluk bakımından 

ortalamalarının daha düşük düzeyde olduğu saptanmıştır. 

Öğretmen adaylarının sağlık durumları bakımından sonuçlarına bakıldığında büyük bir 

çoğunluğunun herhangi bir kronik hastalığa sahip olmadıkları bulunmuştur. Bu araştırmadan 

elde edilen bulgular doğrultusunda şu konularda öneri getirilebilir; 

*Öğretmen adaylarınının atanma konusunda duydukları endişeyi önlemek için 

mezuniyet sonrası çalışabilecekleri alanlar konusunda özellikle kız öğrencilere seminerler 

verilmesi, 

*İşsizliğin yani geleceğe güvenle bakamamanın ortaya çıkardığı durum gençlerin ruh 

sağlığının bozulmasının en önde gelen sebeplerinden bir tanesidir. Bu yüzden, öğrencilere 

kaygılarını fark etmelerini sağlayacak, kaygıları ile baş etmede yararlı teknikler öğretilmesi, 

*Öğretmen adaylarının sağlıklarının genel anlamda iyi durumda olması nedeniyle 

sağlıklarını korumalarının desteklenmesi, 

*Öğretmen adaylarının atanma hakkında büyük çoğunluğunun endişe duymasını 

önlemek için milli eğitim bakanlığının atama kadro sayısını arttırması ve  

*Bu alan ile ilgili yapılacak diğer çalışmalarda Türkiye’de öğretmen yetiştiren bütün 

kurumlar araştırma kapsamına alınabilir ise, araştırmanın genellenebilirliği açısından daha 

etkili olabilir. 
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ÖZET 

Bu araştırmanın amacı, medya kavramına ilişkin olarak ilköğretim öğrencilerinin sahip 

oldukları metaforları incelemektir. Araştırma, mevcut durumu ortaya koymayı amaçladığından 

betimsel bir araştırmadır. Çalışma, 2009–2010 öğretim yılının birinci döneminde Erzurum İbn-i Sina 

İlköğretim Okulu’nda öğrenim gören 8. sınıf öğrencileriyle gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya 101 

öğrenci katılmıştır. Araştırmacı tarafından oluşturulan açık uçlu sorular medya kavramına ilişkin 

öğrencilerin görüşlerini belirlemek amacıyla veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Katılımcılar 

“Medya….gibidir; çünkü……” cümlesini tamamlamışlardır. Veriler hem nicel hem de nitel olarak 

analiz edilmiştir. Geliştirilen metaforlar on bir farklı kavramsal kategori altında toplanmıştır. 

Öğrencilerin geliştirdikleri metaforların çeşitli değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığını tespit 

etmek amacıyla uygun istatistiksel yöntemler kullanılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Medya, Medya Okuryazarlığı, Metafor, Metafor Analizi 

 

ABSTRACT 

The aim of this study is to examine the metaphors of primary students about the concept of 

media. This is a descriptive study since it aims to display existing situation. The research was carried 

out in first term of 2009-2010 academic years with 8th classes of İbn-i Sina Primary School in 

Erzurum. 101 students participated in this research. Open ended questions constructed by investigator 

were used as data collection tool to take students’ opinions about media. Participants completed the 

phrase of “Media is like . . . because . .” Data was analyzed both qualitatively and quantitatively. 

Collected metaphors were collected under eleven different conceptual categories.  In order to 

determine whether the metaphors developed by students’ differ according to various variables, suitable 

statistical methods were used to analyze.  

 Keyword: Media, Media Literacy, Metaphor, Metaphor Analysis 



II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi  1246  
 

II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongre Kitabı 

1. GİRİŞ 

Çağımızda en büyük değişim iletişim alanında yaşanmaktadır. Teknoloji alanında meydana 

gelen gelişmeler her şeyden önce iletişim alanında kendini göstermekte ve toplumda varlığını 

hissettirmektedir. Medya, kültürün ulusal ve uluslar arası düzeyde bireylere ulaştırılması noktasında 

önemli bir görev üslenmektedir. Diğer taraftan medya (yazılı basın, radyo, televizyon, internet vb. 

gibi), özellikle toplumsal hayatta bireylerin çeşitli sosyal ihtiyaçlarını gidermek için sık sık 

başvurdukları önemli bir kaynaktır. Bireyler bu kaynağı bilgi edinme, eğlenme, haber alma 

maksadıyla kullanırken, medya da topluma ve dolayısıyla bireylere karşı sorumluluklarını, doğru ve 

tarafsız olarak bilgilendirme, eğitim, eğlendirme ve sosyalleştirme vb. gibi fonksiyonları yerine 

getirerek yapar (Kocadaş, 2004). 

 Çoğu deneysel nitelikli olan, yani gözlem ve deneye dayanan, birçok araştırmanın bulgularına 

göre medya, durum belirlemede ve gerçekliği şekillendirmede çok etkin bir role ve güce sahiptir 

(Arslan, 2004). Türkiye'de medya, gerek gündemi yaratması gerekse kendisi gündem konusu olması 

nedeniyle, son yıllarda tartışma konularının en önemlilerinden biri haline dönüşmüştür (Alemdar, 

1999). 

Medya ile dinleyiciler-izleyiciler arasındaki ilişki oldukça çok boyutlu ve karmaşık 

niteliklidir. Haliyle, medyanın yapabileceği etkiler, bu etkilerin türleri, derece ve şiddetleri birçok 

faktör tarafından belirlenir. Konu bireyler boyutunda ele alındığında, izleyicilerin toplumsal öz 

geçmişleri, yaşı, cinsiyeti, mesleği, yaşam biçimi, hayatı algılayış şekli, zihinsel özellikleri ve zekâsı, 

kişiliği, dini inançları ve öteki bireysel karakteristikleri... gibi bir çok etken işin içine girmektedir. 

Bireylerle ilgili olarak sayılan, bütün bu toplumsal ve psikolojik özellikler, medyanın bireyler üzerinde 

yaratacağı etkinin türünü, şeklini ve şiddetini belirlemede belirli ölçüde rol oynar. Hiç kuşkusuz bu 

konuda mesajların simgesel yapısı da gözden uzak tutulmamalıdır (Arslan, 2004). 

Klapper, medyanın toplumu 3 biçimde etkilediğinden bahsetmektedir (Barrett & Braham, 

1995: 84): 

• Değiştirip dönüşüme uğratma 

• Önemsiz değişiklikler yapma 

• Güçlendirme 

Amerikalıların çoğunun “medya” dendiğinde, ilk olarak televizyon akıllarına gelmektedir. 

Amerikalıların çoğu, siyasi bilgilerinin pek çoğunu televizyondan aldıklarını ve gazetelerden ziyade 

televizyonlardan almış oldukları bilgiye inandıklarını belirtmektedirler. 1950’li yıllarda Amerika’da 

gelişen ve yaygınlaşan televizyon, kısa sürede insanların yaşamlarının önemli bir bölümünü işgal 

etmiştir. İnsanların haber alma, pembe dizileri izleme, spor olaylarını takip etme, eğlenceli komedileri 

izlemelerine, diğer taraftan bilgi ve eğitimlerini artıran yöntemlerde de önemli değişikliklerin olmasına 

yol açmıştır. Televizyon, kitle iletişim araçları içinde en fazla tartışmaya konu olan araçlardan biri 
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olmuştur. Bu tartışmaların çoğu, televizyonun bireyler üzerindeki etkileri üzerine odaklanmıştır. 

Televizyonun bireylere etkileri üzerine tartışmaların genel olarak iki kutupta toplanmaktadır. Bunlar, 

televizyonun bireyler üzerinde olumlu ve olumsuz tesirleri olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Fakat 

tartışmaların odağına televizyonun olumsuz etkileri üzerine yapılan görüşler oturmuştur. Türkiye’de 

bu tartışmalar, özellikle özel televizyon kanallarıyla birlikte oldukça alevlenmiştir (Kocadaş, 2004). 

Medyanın ve özellikle de televizyonun olumsuz etkilerini azaltmak ve öğrencileri bu konularda 

bilinçli hale getirmek amacıyla ilköğretim okullarında seçmeli ders olarak medya okuryazarlığı dersi 

okutulmaktadır. 

Hobbs (1998a)’a göre, medya okuryazarlığı ile ilgilenen eğitimciler, medya okuryazarlığı 

dersi sayesinde şu amaçları benimsediklerini ifade etmektedirler: 

• Öğrencilerin eleştiri ve iletişim becerilerini geliştirme (Brunner ve Smith, 1994; Hobbs, 1996),  

• Irk, sınıf ve cinsiyet eşitsizlikleri ile karşı karşıya gelmelerini sağlama (Eriksen-Terzian, 1992) 

• Demokrasi, vatandaşlık ve siyasal katılıma yönelik tutumları geliştirme (Carnes, 1996; Jospin, 

1992; Landa, 1992; Morduchowitz, 1997; Newspaper Association of America, 1995; 

Sandroni, 1992) 

• İletişim politikası ve medya endüstrisi uygulamalarını yeniden şekillendirme (Center for 

Media Education, 1997; Kumar, 1992) 

• Kişisel gelişimi kolaylaştırma (Mendez ve Reyes, 1992) 

• Gençler arasındaki madde kullanımını ve şiddeti önleme (Carnegie Council of Adolescent 

Development, 1995; Gorley, 1997; ONDCP, 1996) 

• Mesleki becerilerini güçlendirme (Freedom Froum, 1994) 

• İnanç ve sosyal adalet sorunlarına odaklanmalarını sağlama (Center for Media Literacy, 1993; 

Mahony, 1992) 

• Materyalizm ve kültürün metalaştırılması konularının farkına varmalarını sağlama (Boihem ve 

Emmanouildes, 1996; Citizens for Media Literacy, 1993) 

• Eğitimin kalitesini artırma (Dichanz, 1995; Hobbs, 1998b; Piette ve Giroux, 1996) 

Aslında günümüzde, beşikten mezara medya kültürünün etkisinde olmamızdan dolayı 

medyanın ve eleştirel kültürel çalışmaların karmaşık yapısı ile çok boyutluluğunu öğretmeli ve 

öğrenmeye devam etmeliyiz. Çünkü eleştirel medya okuryazarlığı eğitimi, ideolojik yasaları, egemen 

ve kalıcı sosyal değerler ile inançları belirlediğinden oldukça gereklidir (Hammer, 2006). Bu sebeple 

öğrencilerin eleştirel bir medya okuryazarı olabilmeleri için medya kavramını çok iyi öğrenmelerini 

gerektirmektedir. Öğrencilerin medyanın etkilerinin farkına varmaları açısından medya kavramına 
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yönelik bakış açıları ve algıları oldukça önemlidir. Öğrencilerin medya kavramına ilişkin algılarının 

tespitinde kullanılabilecek en önemli zihinsel araçlardan birisi metafor9 oluşturmadır.  

Metaforlar, genel olarak bir fenomenin veya bir kavramın daha tanıdık ve bilinen terimlerle 

nitelendirilmesi olarak tanımlanmaktadır. Metaforların kesin ve bilinçli olarak eğitim ya da öğrenme 

amaçlı kullanılmaları henüz yeni olmasına rağmen onların bir öğretim aracı olarak kullanılmaları çok 

eskiye dayanır (Arslan ve Bayrakcı, 2006). Metaforlar, bilişsel ve edebi alanların yanında eğitim 

alanında da kullanılmaktadır.  Metaforlar öğrencilerin sezgilerinin ve duygularının gelişimine yardımcı 

olmaktadır (Fraser, 2000).  

1.1. Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın amacı, Medya Okuryazarlığı dersini okuyan İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin 

medya kavramına ilişkin algılarının metafor analizi yoluyla incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda bu 

araştırmada aşağıdaki sorulara cevaplar aranmıştır: 

İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin medya kavramına ilişkin olarak sahip oldukları metaforlar 

nelerdir? 

Öğrencilerin geliştirdikleri metaforlar ortak özellikleri bakımından hangi kategoriler altında 

toplanabilir? 

Öğrencilerin medya kavramına ilişkin olarak en fazla hangi metaforları geliştirmişlerdir? 

Geliştirilen bu metaforlar öğrencilerin cinsiyet ve dersi sevme durumlarına göre farklılık 

göstermekte midir? 

 

2. YÖNTEM 

2.1 Araştırmanın Modeli 

Bu araştırma, var olan durumun olduğu gibi ortaya konmasını amaçladığından betimsel nitelik 

taşımaktadır. Araştırmada elde edilen verilerin toplanması, analizi ve yorumlanmasında nitel ve nicel 

araştırma yöntemleri kullanılmıştır.  

2.2. Katılımcılar 

Araştırma, 2009–2010 öğretim yılında Erzurum İbn-i Sina İlköğretim Okulu’nda okuyan 8. 

sınıf öğrencileriyle yürütülmüştür. Araştırmaya toplam 101 öğrenci katılmıştır. 

                                                      
9 Metafor, bir bireyin yüksek düzeyde soyut, karmaşık veya kuramsal bir olguyu anlamada ve açıklamada işe 

koşabileceği güçlü bir zihinsel araç olarak değerlendirilmektedir (Saban, Koçbeker ve Saban, 2006). 
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2.3. Verilerin Toplanması 

Araştırmaya katılan öğrencilerin medya kavramına ilişkin sahip oldukları algıları belirlemek 

amacıyla araştırmacı tarafından bir form hazırlanmıştır. Bu formun ilk bölümünde öğrencilerden 

çeşitli değişkenlere ilişkin kişisel bilgileri doldurmaları, ikinci bölümde ise, “Medya . . . 

gibidir/benzer, çünkü . . .” cümlesini tamamlamaları istenmiştir. Öğrenciler sadece metafor 

geliştirmeyip aynı zamanda neden bu metaforu kullandıklarının nedenlerini de yazmışlardır. Bu 

uygulama, her bir sınıfta 1 ders saatinde (40 dakika) gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerin yazdıkları 

kompozisyonlar toplanarak metaforlar bu çerçevede analiz edilmiştir. 

2.4. Verilerin Analizi 

Öğrencilerin medya kavramına ilişkin algıları metafor analizi yöntemi ile incelenmiştir. 

Öğrencilerin ürettikleri metaforların analiz edilmesi ve yorumlanması süreci, metafor analizinin 

kullanıldığı birçok araştırmada (Sabancı ve ark., 2006; Semerci, 2007; Öztürk, 2007; Erdoğan ve Gök, 

2008; Güven ve Güven, 2009; Saban, 2009) olduğu gibi, şu aşamalarda gerçekleştirilmiştir;  

• Metaforların belirlenmesi  

• Kâğıtların okunması ve numaralandırılması 

• Kodlama aşaması 

• Metaforların sınıflandırılması  

• Kategori geliştirme  

• Geçerlik ve güvenirliği sağlama 

• Nicel veri analizi için verileri SPSS paket programına aktarma 

Öğrencilerin geliştirdikleri metaforlar 11 farklı kategoriye ayrılmıştır. Öğrencilerin geliştirdiği 

189 metaforun sınıflandırılmasından sonra geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılmıştır. Araştırmanın 

geçerliliğini sağlamak amacıyla verilerin sınıflandırılması sonucunda ortaya çıkan bulgulara, bulgular 

ve yorumlar bölümünde ayrıntılı olarak yer verilmiştir. Yıldırım ve Şimşek (2005)’e göre; “toplanan 

verilerin ayrıntılı rapor edilmesi ve araştırmacının sonuçlara nasıl ulaştığını açıklaması nitel bir 

araştırmada geçerliğin önemli ölçütleri arasında yer almaktadır.” Güvenirlik sağlama çalışmasında ise 

uzman görüşüne başvurulmuştur. Araştırma konusu hakkında genel bilgiye sahip ve nitel araştırma 

yöntemleri konusunda uzmanlaşmış kişilerden, yapılan araştırmayı çeşitli boyutlarıyla incelemesinin 

istenmesi güvenirliği sağlamada kullanılan bir strateji olan inandırıcılık konusunda alınabilecek bir 

önlemdir (Yıldırım ve Şimşek, 2005). 

Öğrencilerin medya kavramına ilişkin algıları cinsiyet ve dersi sevme değişkenlerine göre 

farklılık gösterip göstermediği t testi tekniği kullanılarak tespit edilmiştir.  
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3. BULGULAR VE YORUMLAR 

Erzurum İbn-i Sina İlköğretim Okulu 8A, 8B, 8C ve 8D sınıflarında öğrenim gören 101 

öğrenci çalışma kapsamına alınmıştır. Şekil 1’de görüldüğü üzere öğrencilerin 53’ü (%52,5) kız ve 

48’i (47,5) erkektir.  

Şekil 1. Çalışma Grubunun Cinsiyet Dağılımı 

53,00 / 52,5% 48,00 / 47,5%

KIZ ERKEK

 

 Çalışma grubunda yer alan öğrencilerin 73’ü (72,3) dersi sevmekte, 28’i (27,7) ise dersi 

sevmemektedirler (Şekil 2). 

 

Şekil. 2 Çalışma Grubundaki Öğrencilerin Medya Okuryazarlığı Dersini Sevme Durumları 

28,00 / 27,7%

73,00 / 72,3%

HAYIR

EVET
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Araştırmaya katılan 8. sınıf öğrencileri medya kavramına ilişkin toplam 189 metafor 

geliştirmişlerdir. Öğrencilerin geliştirdikleri metaforlar genel olarak onbir kategoriye ayrılmıştır. 

Öğrencilerin geliştirdikleri bu metaforlar; “gerekli olan”, “zararlı olan”, “bilgi ve haber veren”, 

“insanları eğlendiren”, “hem yararlı hem zararlı olan”, “bağımlılık yaratan”, “geniş bir ağı olan”, 

“güçlü ve etkili olan”, “sürekli gelişen ve değişen”, “karmaşık olan” ve “görselliği olan medya” 

biçiminde sınıflandırılmıştır. En fazla “bilgi ve haber veren medya” kategorisinde; en az ise “insanları 

eğlendiren medya” kategorisinde metafor üretildiği Şekil 3’te görülmektedir.  

Şekil 3. Medya Kavramına İlişkin Oluşturulan Kategorilerin Dağılımı 

KJIHGFEDCBA
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  A= Eğlendiren medya 

  B= Hem yararlı hem zararlı olan medya 

  C= Görselliği olan medya 

  D= Bağımlılık yaratan medya 

  E= Karmaşık olan medya 

  F= Sürekli gelişen ve değişen medya 

  G= Zararlı olan medya 

  H= Güçlü ve etkili olan medya 

  I= Geniş bir ağı olan medya 

  J= Gerekli olan medya 

  K= Bilgi ve haber veren medya 
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Öğrencilerin  “gerekli olan medya” kategorisine ilişkin geliştirdikleri metaforların frekans ve 

yüzde dağılımı Tablo 1’de verilmiştir.  

Tablo 1. Öğrencilerin “Gerekli Olan Medya” Kategorisine İlişkin Metaforlarının 

Frekans ve Yüzde Dağılımı 

Metafor adı f % 

Kalp 8 4,2 

Kitap 6 3,2 

Su 2 1,1 

Başkent Ankara 1 0,5 

Dost 1 0,5 

İlaç 1 0,5 

Elma 1 0,5 

Elbise 1 0,5 

Kalem 1 0,5 

Sanat 1 0,5 

Oyuncak 1 0,5 

Süt 1 0,5 

Tuz 1 0,5 

İnek 1 0,5 

Güneş 1 0,5 

Soba 1 0,5 

Toplam 29 15,3 

 

Tablo 1 incelendiğinde, öğrencilerin gerekli olan medya kategorisi ile ilgili toplam 29 metafor 

geliştirdikleri görülmektedir. Gerekli olan medya kategorisinde öğrencilerin en fazla ürettikleri 

metafor “kalp” olmuştur. “Kitap” metaforunu ise 6 öğrenci kullanmıştır. Bu kategoriye ilişkin 
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öğrencilerin geliştirdikleri metaforlar ve neden bu metaforu kullandıkları ile ilgili öğrencilerin 

yazdıklarından alınan doğrudan alıntılar şu şekildedir: 

Medya bir insanın kalbi gibidir. Çünkü kalp gibi çok önemlidir (Ö13-K). 

Medya kitap gibidir. Çünkü, kitap çok değerlidir. Medyasız hayat olmaz (Ö83-E). 

Medya tuz gibidir. Çünkü, tuzsuz yemek olmaz (Ö86-K). 

Medya süt gibidir. Çünkü insan için çok gereklidir (Ö59-K). 

Medya sanat gibidir. Çünkü çok önemi vardır bizim hayatımızda (Ö39-K). 

Tablo 2. Öğrencilerin “Zararlı Olan Medya” Kategorisine İlişkin Metaforlarının 

Frekans ve Yüzde Dağılımı 

Metafor adı f % 

Kötü İnsan 3 1,6 

Şeytan 2 1,1 

Çöp 2 1,1 

Tilki 2 1,1 

Domuz Gribi 1 0,5 

Akrep 1 0,5 

Kaza 1 0,5 

Virüs 1 0,5 

Düşman 1 0,5 

Toplam 14 7,4 

 

Tablo 2 incelendiğinde de anlaşılacağı üzere öğrencilerin zararlı olan medya kategorisine 

ilişkin ürettikleri toplam metafor sayısı 14’tür. Bu kategoride ise en fazla üretilen metaforların  “kötü 

insan, şeytan, çöp ve tilki” olduğu görülmektedir. Bu kategoriye ilişkin öğrenciler tarafından 

geliştirilen metafor ve neden bu metaforun geliştirildiğine ilişkin dikkate değer bazı örnek ifadeler şu 

şekildedir: 

Medya bazı yönlerde çöplük gibidir. Çünkü televizyonda bazı filmler izlerken ahlak dışı olan 

bir kelimeyi sansürlememektedir (Ö18-K). 
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Medya tilki gibidir. Çünkü insanları  kötüye yönlendirebilir (Ö72-E). 

Medya akrep gibidir. Çünkü herkesi zehirliyor (Ö46-E). 

 

Tablo 3. Öğrencilerin “Bilgi ve Haber Veren Medya” Kategorisine İlişkin 

Metaforlarının Frekans ve Yüzde Dağılımı 

Metafor adı f % 

Kuş 9 4,8 

Öğretmen 7 3,7 

Ampul 3 1,6 

Okul 3 1,6 

Bilgi Kaynağı 3 1,6 

Bilgisayar 3 1,6 

İspiyoncu 3 1,6 

Gazete 3 1,6 

İnternet 3 1,6 

Arkadaş 2 1,1 

Televizyon 2 1,1 

Kadınlar 2 1,1 

Telefon 1 0,5 

Radyo 1 0,5 

Postacı 1 0,5 

Büyücü 1 0,5 

Deprem 1 0,5 

Fikir 1 0,5 
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Kulak 1 0,5 

Toplam 50 26,5 

 

Tablo 3 incelendiğinde, öğrencilerin bilgi ve haber veren medya kategorisi ile ilgili toplam 50 

metafor geliştirdikleri görülmektedir. Bilgi ve haber veren medya kategorisinde öğrencilerin en fazla 

ürettikleri metafor “kuş” olmuştur. “Öğretmen” metaforunu ise 7 öğrenci kullanmıştır. Bu kategoriye 

ilişkin öğrenciler tarafından geliştirilen metafor ve neden bu metaforun geliştirildiğine ilişkin dikkate 

değer bazı örnek ifadeler şu şekildedir: 

Medya öğretmen gibidir. Çünkü herkese bilgi verir (Ö89-K, Ö67-K). 

Medya bilgi kaynağı gibidir. Çünkü her şeyi ondan öğrenebiliriz (Ö77-E). 

Medya papağan gibidir. Gündemi sürekli tekrarlar (Ö63-K, Ö30-E). 

Medya büyücüye benzer, çünkü bir haber tam gerçekleşmeden hemen yayın yapar (Ö52-K). 

Tablo 4. Öğrencilerin “İnsanları Eğlendiren Medya” Kategorisine İlişkin Metaforlarının 

Frekans ve Yüzde Dağılımı 

Metafor adı f % 

Parti 1 0,5 

Palyaço 1 0,5 

Toplam 2 2,1 

 

Öğrencilerin insanları eğlendiren medya kategorisine ilişkin toplam 2 metafor geliştirdikleri 

Tablo 4’te görülmektedir. İnsanları eğlendiren medya kategorisinde öğrenciler medyayı sadece parti 

ve palyaçoya benzetmektedirler. Bu kategoriye ilişkin öğrenciler tarafından geliştirilen metafor ve 

neden bu metaforun geliştirildiğine ilişkin dikkate değer bazı örnek ifadeler şu şekildedir: 

Medya parti gibidir. Çünkü çok eğlenceli (Ö35-K). 

Medya palyaço gibidir. Çünkü insanları eğlendirir (Ö72-E). 
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Tablo 5. Öğrencilerin “Hem Yararlı Hem Zararlı Olan Medya” Kategorisine İlişkin 

Metaforlarının Frekans ve Yüzde Dağılımı 

Metafor adı f % 

İnsan 2 1,1 

Şans 1 0,5 

Limon 1 0,5 

Toplam 4 2,1 

 

Tablo 5’deki veriler incelendiğinde, araştırmaya katılan öğrencilerin  “hem yararlı hem zararlı 

olan medya” kategorisine ilişkin toplam 4 metafor geliştirdikleri görülmektedir. Hem yararlı hem 

zararlı olan medya kategorisinde öğrencilerin medyayı en çok insana benzettikleri anlaşılmaktadır. Bu 

kategoriye ilişkin öğrenciler tarafından geliştirilen metafor ve neden bu metaforun geliştirildiğine 

ilişkin dikkate değer bazı örnek ifadeler şu şekildedir: 

Medya insana benzer, bir iyi yönü vardır bir de kötü yönü (Ö21-E). 

Medya limon gibidir. Çünkü baktıkça ağzın sulanır, yiyince miden bulanır (Ö87-K). 

 

Tablo 6. Öğrencilerin “Bağımlılık Yaratan Medya” Kategorisine İlişkin Metaforlarının 

Frekans ve Yüzde Dağılımı 

 

Metafor adı f % 

Çikolata 4 2,1 

Uyuşturucu Maddeler 2 1,1 

Sakız 2 1,1 

Sigara 1 0,5 

Cips 1 0,5 

Aşk 1 0,5 
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Voleybol 1 0,5 

Toplam 12 6,4 

 

Tablo 6’daki verilere göre, öğrencilerin “bağımlılık yaratan teknoloji” kategorisine ilişkin 

toplam 12 metafor geliştirdikleri görülmektedir. Bu kategoride öğrenciler medyayı en çok çikolataya; 

daha sonra ise uyuşturucu madde ve sakıza benzetmektedirler. Bu kategoriye ilişkin öğrenciler 

tarafından geliştirilen metafor ve neden bu metaforun geliştirildiğine ilişkin dikkate değer bazı örnek 

ifadeler şu şekildedir: 

Medya çikolata gibidir. Olmazsa olmazlarımızdandır. Bağımlılık yapar (Ö88-K). 

Medya uyuşturucu gibidir. Çünkü insanda bağımlılık yapar (Ö73-K). 

Medya eroin gibidir. Çünkü bağlandığımızda kopmamız zor oluyor (Ö66-E). 

Medya sakız gibidir. Çünkü herkese yapışır ve bağımlılık yapar (Ö9-K). 

Medya aşk gibidir. Çünkü insanları kendine sevdirir ve bağlar (Ö66-E). 

Tablo 7. Öğrencilerin “Geniş Bir Ağı Olan Medya” Kategorisine İlişkin Metaforlarının 

Frekans ve Yüzde Dağılımı 

Metafor adı f % 

Ahtapot 4 2,1 

Karınca 3 1,6 

Ağaç 2 1,1 

Mürekkep 2 1,1 

İzci 2 1,1 

Kol 1 0,5 

Gölge 1 0,5 

Patlayan Mısır 1 0,5 

Sinek 1 0,5 

Dedektif 1 0,5 
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Ajan 1 0,5 

Ayı 1 0,5 

Taş 1 0,5 

Ayak 1 0,5 

Ayakkabı 1 0,5 

Toplam 23 12,2 

 

Tablo 7’deki verilere bakıldığında geniş bir ağı olan medya kategorisinde öğrencilerin toplam 

23 metafor geliştirdikleri görülmektedir. Geniş bir ağı olan medya kategorisine en çok ürettikleri 

metafor ahtapottur. Karınca, ağaç, mürekkep ve izci gibi metaforlar da oldukça dikkat çekicidir. Bu 

kategoriye ilişkin öğrenciler tarafından geliştirilen metafor ve neden bu metaforun geliştirildiğine 

ilişkin dikkate değer bazı örnek ifadeler şu şekildedir: 

Medya ahtapota benziyor. Çünkü ahtapotun birçok kolu olduğu gibi medyanın da birçok farklı 

konusu vardır. Mesela Medya Okuryazarlığı dersinde ilk zamanlar geçen seneki Sosyal Bilgiler 

dersinde işlediğimiz iletişim konusunu işledik. Sonra da internet, televizyon ve gazete gibi çeşitlerini 

gördük (Ö44-K). 

Medya sineğe benzer, çünkü her yere konar (Ö6-E). 

Medya mürekkebe benzer, çünkü her yere dağılmıştır (Ö9-K). 

Medya karınca sürüsü gibidir. Çünkü nerede bir olay olsa orada medya vardır (Ö68-E). 

Medya ajan gibidir.Çünkü her yerden çıkar (Ö28-E). 

Medya ayak gibidir. Çünkü her yeri gezer ve her yerden haberi olur (Ö18-K). 

 

Tablo 8. Öğrencilerin “Güçlü ve Etkili Olan Medya” Kategorisine İlişkin Metaforlarının 

Frekans ve Yüzde Dağılımı 

Metafor adı F % 

Beyin 6 3,2 

Aslan 3 1,6 
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Rüzgâr 2 1,1 

Kartal 2 1,1 

At 2 1,1 

Akıl 2 1,1 

Çita 2 1,1 

Polis 1 0,5 

K-9 Köpeği 1 0,5 

El 1 0,5 

Toplam 22 11,6 

 

Öğrencilerin güçlü ve etkili olan medya kategorisinde toplam 22 metafor ürettikleri Tablo 

8’den anlaşılmaktadır. Güçlü ve etkili olan medya kategorisinde öğrenciler medyayı en çok beyine 

benzetmişlerdir. Bu kategoriye ilişkin öğrenciler tarafından geliştirilen metafor ve neden bu metaforun 

geliştirildiğine ilişkin dikkate değer bazı örnek ifadeler şu şekildedir: 

Medya beyin gibidir. Çünkü beyin insanı yönlendirdiği gibi medya toplumu yönlendirir (Ö6-E, 

Ö18-K). 

Medya k-9 köpeği gibidir. Çünkü her şeyin doğrusunu bilir (Ö74-E). 

Medya kartal gibidir. Çünkü kartal avı, medya ise bilgi ve haber için her şey yapar (Ö74-E). 

Medya rüzgâr gibidir. Çünkü istediği her yere ulaşabilir (Ö18-K). 

Tablo 9. Öğrencilerin “Sürekli Gelişen ve Değişen Medya” Kategorisine İlişkin 

Metaforlarının Frekans ve Yüzde Dağılımı 

Metafor adı F % 

Teknolojik Aletler 3 1,6 

Araştırmacı 1 0,5 

Öğrenci 1 0,5 

Topaç 1 0,5 
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Yazı 1 0,5 

Dizi Film 1 0,5 

Tırnak 1 0,5 

Fabrika 1 0,5 

Bitki 1 0,5 

Mevsimler 1 0,5 

Mutluluk 1 0,5 

Toplam 13 6,9 

 

Tablo 9’daki verilere göre, araştırmaya katılan öğrencilerin “sürekli gelişen ve değişen medya 

kategorisine” ilişkin toplam 13 metafor geliştirdikleri görülmektedir. Bu kategoride öğrenciler 

medyayı en çok teknolojik alet kavramına benzetmektedirler. Bu kategoriye ilişkin öğrenciler 

tarafından geliştirilen metafor ve neden bu metaforun geliştirildiğine ilişkin dikkate değer bazı örnek 

ifadeler şu şekildedir: 

Medya teknolojik aletlere benziyor. Çünkü medya çok çabuk gelişiyor (Ö36-K). 

Medya tırnak gibidir. Çünkü sürekli büyür (Ö71-E). 

 

Tablo 10. Öğrencilerin “Karmaşık Olan Medya” Kategorisine İlişkin Metaforlarının 

Frekans ve Yüzde Dağılımı 

Metafor adı F % 

Duyu Organlarımız 4 2,1 

Saat 2 1,1 

Oda 2 1,1 

Bilmece 1 0,5 

Formüller 1 0,5 

Dolap 1 0,5 
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Saç 1 0,5 

Toplam 12 6,4 

 

Tablo 10’daki verilere bakıldığında karmaşık olan medya kategorisinde öğrencilerin toplam 

12 metafor geliştirdikleri görülmektedir. Geniş bir ağı olan medya kategorisine en çok ürettikleri 

metafor duyu organlarımızdır. Ayrıca saat, oda, bilmece, formül, dolap ve saç metaforlarını da 

üretmişlerdir. Bu kategoriye ilişkin öğrenciler tarafından geliştirilen metafor ve neden bu metaforun 

geliştirildiğine ilişkin dikkate değer bazı örnek ifadeler şu şekildedir: 

Medya çözülmesi zor bir bilmece gibidir. Oldukça karışıktır (Ö52-K). 

Medya duyu organlarımız gibidir. Çünkü birçok fonksiyonu vardır. Televizyonda nasıl hem 

görüp hem duyuyoruz, vücudumuzda da gözlerimiz görür, kulaklarımız duyar (Ö45-K). 

Medya kimya dersinin formülleri gibidir. Çünkü her yerde karşımıza çıkar ama hiçbir zaman 

ne olduğunu hatırlamayız (Ö29-K).  

Tablo 11. Öğrencilerin “Görselliği Olan Medya” Kategorisine İlişkin Metaforlarının 

Frekans ve Yüzde Dağılımı 

Metafor adı F % 

Ayna 2 1,1 

Göz 2 1,1 

Gözlük 1 0,5 

Resim 1 0,5 

Kamera 1 0,5 

Pencere 1 0,5 

Toplam 8 4,2 

 

Tablo 11 incelendiğinde, öğrencilerin görselliği olan medya kategorisi ile ilgili toplam 8 

metafor geliştirdikleri görülmektedir. Görselliği olan medya kategorisinde öğrencilerin en fazla 

ürettikleri metaforlar “ayna ve göz” olmuştur. Bu kategoriye ilişkin öğrenciler tarafından geliştirilen 

metafor ve neden bu metaforun geliştirildiğine ilişkin dikkate değer bazı örnek ifadeler şu şekildedir: 
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Medya ayna gibidir. Görselliği sayesinde hayatı yansıtır (Ö97-E). 

Medya pencere gibidir. Çünkü dünyada olup biteni bize gösterir (Ö100-E). 

 

Tablo 12’deki veriler incelendiğinde, medya kavramına ilişkin oluşturulan kategoriler ile 

öğrencilerin cinsiyetleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir (p>0,05). 

Tablo 12. Medya Kavramı İle İlgili Kategorilerin Cinsiyete Göre Karşılaştırılması 

Metafor Kategorisi 
Kız Erkek 

p 
f % f % 

Gerekli olan 19 65,51 10 34,49 0,097 

Zararlı olan 5 35,71 9 64,29 0,178 

Bilgi ve haber veren 22 44,00 28 56,00 0,944 

İnsanları eğlendiren 1 50,00 1 50,00 0,093 

Hem zararlı hem yararlı olan 1 25,00 3 75,00 0,264 

Bağımlılık yaratan 6 50,00 6 50,00 0,856 

Geniş bir ağı olan 13 56,52 10 43,48 0,660 

Güçlü ve etkili olan 11 50,00 11 50,00 0,794 

Sürekli gelişen ve değişen 8 61,54 5 38,46 0,485 

Karmaşık olan 8 66,67 4 33,33 0,297 

Görselliği olan 5 62,50 3 37,5 0,556 

 

Medya kavramına ilişkin kategoriler ile öğrencilerin Medya Okuryazarlığı dersini sevme 

durumları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunamamıştır (p>0,05) (Bkz Tablo 13). 

Tablo 13. Medya Kavramı İle İlgili Kategorilerin Öğrencilerin Dersi Sevme 

Durumlarına Göre Karşılaştırılması 

Metafor Kategorisi 
Dersi Sevenler Dersi Sevmeyenler 

p 
f % f % 

Gerekli olan 24 82,76 5 17,24 0,137 

Zararlı olan 10 71,43 4 28,57 0,939 

Bilgi ve haber veren 40 80,00 10 20,00 0,379 

İnsanları eğlendiren 2 100,00 - - 0,088 

Hem zararlı hem yararlı olan 2 50,00 2 50,00 0,312 

Bağımlılık yaratan 9 75,00 3 25,00 0,823 
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Geniş bir ağı olan 18 78,26 5 21,74 0,468 

Güçlü ve etkili olan 17 77,27 5 22,73 0,556 

Sürekli gelişen ve değişen 9 69,23 4 30,77 0,794 

Karmaşık olan 7 58,33 5 41,67 0,253 

Görselliği olan 6 75,00 2 25,00 0,858 

 

4. SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER 

Medya Okuryazarlığı dersini okuyan İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin medya kavramı ile ilgili 

olarak geliştirdikleri metaforların nitel ve nicel analizleri çerçevesinde elde edilen bulgulara dayalı 

olarak ulaşılan sonuçlara aşağıda yer verilmiştir: 

Araştırmaya katılan ilköğretim 8. sınıf öğrencilerinin medya kavramına ilişkin geliştirdikleri 

metaforlar; “gerekli olan”, “zararlı olan”, “bilgi ve haber veren”, “insanları eğlendiren”, “hem yararlı 

hem zararlı olan”, “bağımlılık yaratan”, “geniş bir ağı olan”, “güçlü ve etkili olan”, “sürekli gelişen ve 

değişen”, “karmaşık olan” ve “görselliği olan medya” biçiminde onbir kategoriden oluşmaktadır. 

• Öğrenciler medya kavramını en fazla “bilgi ve haber veren (% 50)”, en az ise “insanları 

eğlendiren (% 2)” bir kavram olarak algılamaktadırlar. Medyayı “Gerekli olan (% 29)”, “geniş 

bir ağı olan (% 23)” ve “güçlü ve etkili olan (% 22)” bir kavram olarak algılayanların sayısı da 

azımsanmayacak miktardadır.  

• Öğrencilerin medya kavramında ilişkin en çok ürettikleri metaforlar; kuş, kalp, öğretmen, 

kitap, beyin, ahtapot ve çikolatadır. 

• Gerekli olan medya kategorisinde en çok geliştirilen metafor, kalptir. 

• Zararlı olan medya kategorisinde en çok geliştirilen metafor, kötü insandır. 

• Bilgi ve haber veren medya kategorisinde en çok geliştirilen metafor, kuştur. 

• İnsanları eğlendiren medya kategorisinde sadece parti ve palyaço metaforları geliştirilmiştir. 

• Hem zararlı hem yararlı olan medya kategorisinde en çok geliştirilen metafor, insandır. 

• Bağımlılık yaratan medya kategorisinde en çok geliştirilen metafor, çikolatadır. 

• Geniş bir ağı olan medya kategorisinde en çok geliştirilen metafor, ahtapottur. 

• Güçlü ve etkili olan medya kategorisinde en çok geliştirilen metafor, beyindir. 

• Sürekli gelişen ve değişen medya kategorisinde en çok geliştirilen metafor, teknolojik 

aletlerdir. 

• Karmaşık olan medya kategorisinde en çok geliştirilen metafor, duyu organlarımızdır. 

• Görselliği olan medya kategorisinde en çok geliştirilen metafor, aynadır. 

Araştırmaya katılan öğrencilerin medya kavramına ilişkin olarak birbirinden farklı, çok sayıda 

metafor geliştirmeleri oldukça dikkate değer bulunmuştur. Öğrenciler medya kavramını çok farklı 
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boyutlarda ele almaktadırlar. Bu durum, öğrencilerin medya kavramına çok farklı yönlerden 

baktıklarını göstermektedir. Aynı şekilde, sadece bir metaforla medya kavramının bütün yönlerinin 

açıklanmasının mümkün olamayacağı sonucuna ulaşılmaktadır.  

Araştırmada en fazla geliştirilen metaforlar kadar az sayıda geliştirilen metaforlar da oldukça 

önemlidir. Öğrencilerin medya kavramı ile ilgili ilginç benzetmeler yapmışlardır. Örneğin öğrencilerin 

en çok “bilgi ve haber veren medya” kategorisinde benzetme yapmalarına rağmen sadece iki 

öğrencinin “insanları eğlendiren medya” kategorisine ilişkin yaptıkları benzetmeler de göz ardı 

edilmemelidir. Çünkü medyanın sadece bilgi ve haber verme işlevi olmayıp insanları eğlendirme işlevi 

de vardır.  

Taylor (1984)’un da ifade ettiği gibi; “metafor, anlamak istediğimiz kavramı veya nesneyi, 

başka bir alana ait olan kavramlar ağı ile ilişkilendirerek, yeniden kavramlaştırmamıza, kavram veya 

nesneye farklı yönlerden bakmamıza ve daha önceden gözden kaçan bazı durumları 

aydınlatabilmemize imkan sağlar.” Metaforlar bu yönüyle, eğitimde kavram öğretiminde oldukça 

etkili bir biçimde kullanılabilir. 

Son yıllarda yapılan çok sayıda eğitim ile ilgili araştırmada (McKay and Larson, 1999; Bozlk, 

2002; Arslan ve Bayrakcı, 2006; Saban ve ark., 2006; Semerci 2007; Erdoğan ve Gök, 2008; Saban, 

2009) metaforların önemi vurgulanmıştır. Ülkemizde metafor analizi konusunda yapılan araştırmaların 

genellikle öğretmen adayları üzerinde yapılması dikkate değer bir konudur.  

Bu araştırma sonuçlarında da görüldüğü üzere ilköğretim öğrencileri metafor analizi sayesinde 

medya kavramını farklı kavramlarla ilişkilendirerek bu kavramın çok değişik boyutlarını ortaya 

koymuşlardır. Bu çalışmada ilköğretim öğrencilerinin de metafor oluşturma becerisine sahip oldukları 

ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmaya benzer biçimde Güven ve Güven (2009) ilköğretim 4. ve 5. sınıf 

öğrencilerinin Sosyal Bilgiler dersinde metafor oluşturma becerileri konusunda yaptıkları 

araştırmalarında toplam 564 öğrencinin 458’inde metafor oluşturma becerisine rastlamışlardır.  

Metaforun bir öğretim ve hafızada tutma aracı olarak pedagojik anlamdaki kullanışlılığı 

literatürde geniş biçimde yer almaktadır. Çok karmaşık kavramları anlamada mecazlarla ve 

sembollerle konuşmanın etkililiği deneysel araştırmalarla kanıtlanmıştır. Birçok araştırmacı da hafıza 

ile ilgili zor konularda akılda kalıcı imajlar uyandıran metaforların rolünü araştırmışladır. Örneğin 

1980’lerde, George Lakoff ve Jerome Feldman önderliğindeki bir grup bilişsel dilbilim araştırmacısı 

metaforların dilbilim içerisindeki ikincil ve önemsiz rolünü biraz daha merkezileştirerek önem 

kazandırmış ve metaforu bireylerin kendi yaşam tecrübeleri ile ilgili anlam yaratma süreçlerinde 

kullandıkları bilişsel bir araç olarak görmüşlerdir (Arslan ve Bayrakcı, 2006). 

Elde edilen sonuçlar çerçevesinde şu öneriler şu öneriler yapılabilir: 

Metafor üretme kavram öğretiminde öğretmenler tarafından bir öğretim yöntemi olarak 

kullanılabilir. 
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Öğrencilerin başka kavramlara ilişkin sahip oldukları metaforlar araştırılabilir. 

Değişik kademedeki öğrencilerin medya kavramına ilişkin algıları metafor analizi ile ortaya 

konabilir. 

Medya Okuryazarlığı dersini okuyan öğrencilerin medya kavramına ilişkin algıları başka veri 

toplam yöntemleri (görüşme, anket) ile araştırılıp analiz edilebilir.  
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ÖZET 

Bu çalışmada, “Çeşitli formlardaki medya mesajlarına ulaşma, çözümleme, değerlendirme ve 

iletme yeteneği” olarak tanımlanan medya okuryazarlığı bağlamında;  medya okuryazarlığı kavramı, 

amacı, gelişimi ve kapsamı ele alınarak, diğer ülkelerdeki ile Türkiye’deki uygulamalar ve içerik 

betimsel olarak karşılaştırılmaya çalışılacaktır. Günümüzde, bireyler zamanlarının büyük bölümünü 

elektronik medya ile ilişkili olarak harcamaktadır. Gençlerin günlük yaşamlarında medyayla bu denli 

iç içe olması, öğretimde yeni yolların öğrenilmesi ve formal medya eğitimiyle birleştirilmesini zorunlu 

kılmaktadır.  Çoğu ülkede medya okuryazarlığı geçtiğimiz yüzyılın ortalarından beri önem verilen bir 

konu iken Türkiye medya okuryazarlığı eğitiminde daha yolun başındadır. Bu ders ilköğretim 

okullarında bir öğretim yılını kapsayacak şekilde seçmeli olarak sosyal bilgiler öğretmenlerince 

okutulmaktadır.  Kanada, Amerika gibi ülkelerde ise medya eğitimi çoğunlukla dil sanatları, sosyal 

bilgiler, yurttaşlık bilgisi, iletişim sanatları, sağlık ve beslenme gibi derslerle bütünleşmiş olarak 

verilmektedir. Ayrıca bu ülkelerde medya eğitiminin müfredatla bütünleştirilmesi ve materyallerin 

sağlanmasında medya ile ilgili kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve akademisyenlerin desteği yoğun 

biçimde görülmektedir. Türkiye’de bu alanda sivil toplum kuruluşlarının desteği olmaksızın bu dersin 

ana materyallerini TTKB ve RTÜK uzmanları ile akademisyenlerden oluşan bir komisyon tarafından 

hazırlanan “Medya Okuryazarlığı Dersi Öğretim Programı ve Öğretmen Kılavuzu” oluşturmaktadır. 

Medya Okuryazarlığı eğitiminin sosyal bilgiler, yurttaşlık bilgisi, sağlık bilgisi gibi derslere dâhil 

edilmesi dersin seçmeli olması nedeniyle bazı okullarda açılmaması problemini de ortadan 

kaldıracaktır. Medya eğitimi açısından önemli olan diğer bir konu bu dersi verecek öğretmenlerin 

eğitimiyle ilgilidir. Medya okuryazarlığı dersi lisans programlarında yer almazken hizmet içi 

eğitimlerle öğretmenlerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Oysa medya okuryazarlığı daha uzun süreli 

ve yaygın bir eğitimi gerektirmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Medya okuryazarlığı, medya okuryazarlığı eğitimi, Medya eğitimi 

müfredat programı  
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ABSTRACT 

In this study, in the context of Media Literacy, whilst the concept, aim, development and 

content of the media literacy are discussed, it’s tried to be compared descriptively practice and the 

context in Turkey with those in the other countries. Nowadays, Individuals pass their time facing the 

electronic media. Since adolescents have continuously used of the media, learning new ways in 

education and merging them with the formal media education is prerequisite. While media literacy 

education is a regarded subject since mid of the last century in many countries, in Turkey it’s just 

begun. It’s given in elementary school as an elective course by social science teachers for an academic 

year. But, media literacy education is generally given as integrated part of the courses such as 

language, social science, civic, and health at some countries like USA and Canada. Additionally at 

those countries, intensive support of the non-profit organizations and scholars is evident on merging 

the media education into curricular and supplying learning material. In contrast, in Turkey the main 

educational material of the course is “Teaching Program and the Instructor Guidelines” prepared by 

the experts of Ministry of Education and Radio and Television Supreme Council together with the 

academicians. Integrating media education with some courses such as social studies, civic and health 

may eliminate the problem of no-opening owing to having being elective course. The other importing 

matter is the edification of the instructor. While the media literacy classes haven’t been seen in the 

curriculum of the graduate, it’s aimed to train the educator via in-service training. However, the media 

literacy requires a longer and exigent schooling.  

Keywords: Media literacy, media education, history of media education, syllabus of media 

literacy lessons 

1. GİRİŞ 

Günümüzde, toplumdaki genç ve yetişkinler zamanlarının büyük bir bölümünü elektronik 

medya ile ilişkili olarak harcamaktadır.  Sadece günde 3-4 saat izlenen televizyonu ele alırsak, basit bir 

hesaplamayla çoğumuz hayatımızın ortalama 9 ile 12 tam yılını televizyon izlemeye harcamış oluruz.  

Ortalama olarak 75 yıllık ömrümüzün sadece 50 yılını uyanık olarak geçirdiğimizi düşünürsek, 

televizyon için harcanan zamanın ne kadar uzun olduğu görülmektedir (Kubey, Baker,1999). Radyo ve 

Televizyon Üst Kurulu tarafından “Televizyon İzleme Eğilimleri” araştırması sonuçlarına göre 

Türkiye’de günde ortalama televizyon izleme düzeyi 5 saattir. Yine RTÜK’ün “İlköğretim Çağındaki 

Çocukların Televizyon İzleme Alışkanlıkları Kamuoyu Araştırması”, öğrencilerin günde üç saate 

yakın televizyon izlediklerini göstermiştir (RTÜK, 2006). Daha vahimi de çocukların yaklaşık % 

82’sinin televizyon başında kalma sürelerine ve televizyonda izleyecekleri programların seçimine 

kendilerinin karar verdiklerini ifade etmeleridir.  
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Çeşitli uluslararası araştırma ve istatistikler, çocuklar da dâhil olmak üzere televizyon 

izlemenin, büyük bir zaman değerlendirme ya da başka bir deyişle zamanı tüketme olgusu olduğunu 

vurgulamaktadır.  “Popular Culture and the Amerikan Child” adlı bir web sitesinin 2000’li yıllara ait 

özet raporlarında da, bir Amerikalı çocuğun haftada 28 saat televizyon seyrettiğini, bunun bütün bir 

yıla oranlanması ile de, okulda geçirilen zamanın iki misli gibi çarpıcı bir sonuçla karşılaşılmaktadır 

(Treske, 2007). Çocuklar televizyon karşısında etkileşime en açık, en hassas grubu oluşturmaktadır. 

Çocukların televizyon mesajlarına açıklığının bir tehlikesi de çocukların, gördüklerini “gerçeklik” 

olarak algılamaları, televizyonda gördükleri her şeyin “olabilirliğine” inanmalarıdır.  

Gelişen iletişim teknolojileri ile birlikte bugün Türkiye’de 24’ü ulusal, diğerleri yerel ve 

bölgesel olmak üzere toplam 254 televizyon, 36’sı ulusal diğerleri yerel ve bölgesel olmak üzere 1092 

radyo bulunmaktadır. Kablo ve uydudan yayın yapan radyo ve televizyonlar ile internet ortamında 

yayın yapan radyo ve televizyonlarla birlikte sayısız ulusal ve sınır ötesi yayın evlere ulaşmaktadır. 

Mevcut enformasyon bombardımanı altında, birey neyi özümsüyor, neyi içselleştirip davranış modeli 

haline getirip neyi reddediyor, ya da ekran yolu ile ulaşan mesajları bilinçli bir tüketici olarak 

tüketebiliyor mu?  Burada bireyin güçlendirilmesine yönelik toplumsal projeler önem kazanmaktadır. 

Bu alışkanlığın küçük yaşlarda edinilerek, televizyon izlemenin bilinçli bir edime dönüştürülmesi, 

kendine sunulan -hatta bazen sunulmayan- metni/mesajı eleştirel okuması/okuyabilmesi, maruz 

kalınan mesajlar karşısında eleştirel bir bakış açısı edinilmesi ancak medya okuryazarlığı eğitimi ile 

mümkün görünmektedir (Treske, 2007).  

1980’lerde ABD’de Ernest L. Boyer “Okuma yazmanın basitçe daha fazla yeterli 

olmayacağını, öğrencilerin görsel imajları anlamlandırma okuryazarı haline dönüşmesi gerektiğini, 

öğrencilerin, bir klişeyi nasıl göreceğini, sosyal klişeleri nasıl ayırt edeceğini ve gerçeği 

propagandadan, latifeyi analizden, önemli haberleri reklamdan nasıl ayıracağını öğrenmek zorunda 

olduğunu” belirtmiştir (Kubey, Baker, 1999). Eğer bizim öğrencilerimiz hayatlarının geri kalanında bir 

yılda 2 bin ya da daha fazla saati elektronik medyaya harcayacaklarsa, öğretimde yeni yolların 

öğrenilmesi ve bunun formal medya eğitimiyle birleştirilmesinin artık zamanı gelmiştir.  Eğitim 

kurumları bu konuyu çok iyi değerlendirip, öğretmenlerine, öğrencileri hayata daha iyi hazırlayan 

okulun gerisindeki bu tür güçlü medyaların öğretimi geliştirme yöntemleri hakkında tatmin edici 

yardımda bulunmakla yükümlüdür. Artık öğrencilerimizin sözcükleri okumanın yanında, medyadan 

iletilen güçlü görüntü ve sesleri okuma becerilerini öğrenmeleri de gerekmektedir. 

Medya’nın sadece birey üzerinde değil, bireylerin eğitim sürecinde de önemli bir etkisi vardır.  

Çünkü öğrenciler, pek çok bilgiyi medyadan öğrenmektedir (Hendrix,1998 akt. Kıncal ve Kartal, 

2009). Burada önemli olan öğrencileri, medyanın her türünde yeterli, eleştirel ve okuryazar yapmak; 

böylece öğrencilerin gördüklerinin ve duyduklarının kontrolünde kalan değil, bunları kontrol eden 

kişiler olmalarını sağlamaktır. Medya okuryazarı olmak demek medya hakkındaki gerçekleri ve 
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istatistikleri ezberlemek değil; seyrettiği, okuduğu ve duydukları hakkında doğru sorular sormayı 

öğrenmek demektir (Elma ve Kesten, 2008). 

Bütün bu araştırmalar ve bunlar üzerinde yapılan değerlendirmeler; medyanın her türünde 

savunmasız bir alıcı durumunda bulunan çocukların, ilköğretimden başlayarak medya karşısında 

bilinçlendirilmelerinin gerekliliğini ortaya koymaktadır. Böylece öğrenci; medya karşısında pasif bir 

alıcı olmak yerine, seyrettiği, okuduğu ve duyduğu her şeyi sorgulayabilecek temel soruları sorma 

yeteneğine sahip olacaktır. 

2. Medya Okuryazarlığı Kavramı 

Günümüzde kitle iletişim araçlarının bireyin yaşamındaki etkinliği giderek artarken bu 

alandan gelen enformasyonun nicelik olarak fazla nitelik olarak ise eksik olması medya mesajlarının 

eleştirel bakış açısıyla algılanıp anlamlandırılmasına olanak sağlayacağı düşünülen medya 

okuryazarlığı kavramını gündeme getirmiştir. 

Medya okuryazarlığı 1980’lerde Amerika Birleşik Devletleri’nde bazı eyaletlerde özellikle 

çocuk ve gençleri medyanın etkilerinden koruyup daha bilinçli bireyler olmalarına yardımcı olmak 

için okul müfredatına girmiş, tek bir tanımda toplanması güç bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Medya eğitimini kavramsallaştırma konusundaki meseleler çoğunlukla medya eğitimi tanımına ilişkin 

soruları, konunun doğasını, kapsamını ve kavram çalışmasına yönelik yaklaşımları içeren medya 

eğitimini neyin oluşturduğuyla ilişkilidir. Kırk yıllık bir çabadan sonra araştırmacıların kavram 

üzerinde gitgide mutabık görüşlere ulaşmaya başlamalarına rağmen medya eğitiminin parçalanmışlığı 

ve kavramsal belirsizlik hala varlığını sürdürmektedir (Özad, 2007).  

Hobbs (1994), Amerika’daki medya eğitimini “binlerce ismi olan çocuk” olarak tanımlamıştır. 

Genellikle medya okuryazarlığı, medya çalışmaları, görsel okuryazarlık, teknoloji eğitimi ve eleştirel 

düşünme şeklinde isimler kullanılmakla birlikte en çok medya okuryazarlığının kullanıldığını 

belirtmiştir. O halde medya okuryazarlığı nedir? Medya okuryazarlığı geleneksel olarak yazınsal 

çalışmaları değerlendirme ve analiz etme ile iyi yazma yoluyla etkili biçimde iletişim kurabilme 

yeteneği şeklinde tanımlanmıştır (Brown,1998). Bu kapsam 1970’lerde görsel medya, televizyon ve 

film içeriklerini okuyabilme yeteneğini içerecek biçimde genişlemiştir. Zira medya eğitimi çalışmaları 

bu alanlardaki gelişmeleri izlemeye başlamıştır (Ferrington, 2006). Bununla birlikte medya eğitiminin 

kapsamı ve içeriği son 30 yılda iletişim teknolojilerinin sürekli genişlemesiyle daha değişken bir hal 

almıştır. Medya terimi sanat, billboard, bilgisayar, sinema, hareketli imgeler, multimedya, müzik, 

sözlü ve yazılı dil ve televizyona karşılık gelmektedir (Christ, 1998;Gardiner, 1997; Metallinos, 1994; 

Meyrowitz, 1998;Sinatra, 1986; Zettl, 1990). Bu nedenle Cope, Kalantzis (2000)  ve Walsh (2006)  

çoğul bir form olarak “medya okuryazarlıkları”  ya da “çoklu okuryazarlıklar” kavramlarının 
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kullanılmasını önermişlerdir. Medya eğitimi/medya okuryazarlığı kavramsallaştırmalarının çeşitliliği 

şu örneklerle açıklanabilir: 

“Medya okuryazarlığı, televizyon, radyo, bilgisayar, gazete, magazin ve tabiî ki reklamlardan 

her gün aldığımız sözlü ve görsel sembollerden kişisel anlam yaratma becerisidir.  Bu seçme ve eleme 

becerisidir, sorgulama ve meydan okuma becerisidir, etrafımızda olup bitenlerin farkında olma 

becerisidir-savunmasız ve pasif olmamaktır (Thomas, 1990). 

“Medya okuryazarlığı yurttaşları yetkilendirmeyi ve onların medyayla olan pasif ilişkilerini 

aktif, eleştirel -medya kültürü, ticari ve özelleştirilmiş yapıları, gelenekleri sorgulama yeteneği olan -

söylem ve beyanatlarında yeni yollar bulan bir yapıya dönüştürmeye uğraşmaktadır.” (Bowen, 1996). 

“Medya okuryazarlığı medya mesajlarına ulaşma, eleştirel biçimde analiz etme ve medya 

araçlarını kullanarak mesaj yaratma sürecidir.” (Hobbs, 1996) 

En fazla kabul gören haliyle medya okuryazarlığı, büyük çeşitlilik gösteren formlardaki 

mesajlara ulaşma, bunları çözümleme, değerlendirme ve iletme yeteneği olarak tanımlanmaktadır 

(Aufderheide, 1993; Hobbs, 1998). Bu bağlamda medya okuryazarlığı sadece izleyicinin medyayı 

bilinçli okumasına katkı yapmakla kalmamakta, etki alanı, insanın özgürce kendini ifade etmesi, 

toplumsal hayata daha aktif ve yapıcı katılım, yerel, ulusal ve kamusal medyanın iyileştirilmesiyle 

ilgili hareketleri desteklemek için bilinç oluşturma gibi çeşitli konulara kadar genişletilebilir. Çeşitli 

bağlamlarda ve çeşitli biçimlerdeki medya iletilerine erişebilme, bu iletileri doğru adımlayıp 

algılayabilecek donanıma sahip olma ve en sonunda bizzat iletiler üretebilme yeteneğini içeren medya 

okuryazarlığı, kitlelere kontrol gücü veren gerçek dünya ve medya tarafından oluşturulan dünya 

arasındaki sınırın fark edilebilmesini ve medyanın zararlı etkilerinden korunulabilmesini sağlayan bir 

kavramdır (Arık, 2006). Medya okuryazarlığı demokratik toplumlarda katılımın sağlanması açısından 

önemli olduğu kadar sosyal adaletin ve eleştirel vatandaş olmanın gereklerinden birini de 

oluşturmaktadır (İnceoğlu, 2007). 

Bu tanımlardan medya eğitimi- medya okuryazarlığıyla birbirinin yerine kullanılsa da- medya 

eğitiminin sonucu medya okuryazarlığı iken -medya hakkında öğrenme ve öğretme süreci şeklinde 

algılanabilir (Hobbs, 2001; Silverblatt, 1995; Singer & Singer, 1998). Medya okuryazarlığı tanımları 

arasında iki önemli öğe medya mesajlarının çokluğunun farkındalığı ile ne gördüğümüz, ne 

okuduğumuz ve ne izlediğimizi sorgulama ve analiz etmede eleştirel beceridir. 

Yukarıdaki tanımlarda da görüldüğü gibi medya okuryazarlığı algısı kişiye göre 

değişmektedir.  Bu anlaşmazlık bir problem olarak görülebilir ancak hepsinin medya okuryazarlığının 

eleştirel analiz becerisi olduğu konusunda hem fikir oldukları söylenebilir. Bu açıdan 
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değerlendirdiğimizde medya okuryazarlığı öğrencilere eleştirel düşünme becerilerini geliştirmede 

yardımcı olan geniş bir laboratuar sunmaktadır.  

Medya Eğitiminin Anlamı ve Amacı 

Medya üzerine yapılan akademik çalışmalarda, özellikle son yıllarda, ilginin medya 

okuryazarlığı üzerine çevrilmesi oldukça dikkat çekici bir gelişmedir. Medya okuryazarlığının amacı, 

medyayı sadece medya alanında özel çalışmalar yapan kuramcıların tartıştığı bir olgu olmaktan 

çıkarıp, öğretmenler, öğrenciler ve özellikle ebeveynleri kapsayan bütünlüklü bir “ilgili ve bilgili 

olma” çabası haline getirmektir.  

Bilgi edinme ve edinilen bilgiyi kullanma hakkı temel yurttaşlık hakkıdır. Kitle iletişim 

araçları bu hakkın gerçekleşmesi için vazgeçilmez kaynaklardır. Yazılı ve görsel tüm kaynakların 

oluşturduğu iletilerle donatılmış bir dünyada yaşamak için yeni iletişim becerilerine gerek vardır. 

Gazeteler, dergiler, radyo televizyon sinema, internet, hızla gelişen teknolojilerden yararlanırken 

yurttaşların da yeni bir kavram olan medya okuryazarlığıyla tanışması gerekmektedir. Böylece, medya 

okuryazarlığının, “medya ve eğitim” ile bağlantılı olmakla birlikte, ondan daha geniş bir kavram 

olduğu ve medya okuryazarlığının, yalnızca beceri kazanmaya değil, “eleştirel ve demokratik 

yurttaşlık” çerçevesinde, günümüz toplumlarının yeni bir açığına vurgu yapmakta olduğu 

görülmektedir. Medya okuryazarlığı yalnızca pratik işlevsel ve araçsal bir gereksinime değil, eleştirel 

aklın gerekliğine vurgu yapmaktadır (Türkoğlu,2007).  

Medya okuryazarlığının alanı televizyon, sinema, radyo, müzik, basılı medya, internet ve diğer 

tüm yeni dijital medyayı kapsamaktadır. Televizyondaki reklamdan, CD’deki müziğin sözüne, gazete 

yazısından bir tişörtün üzerindeki slogana kadar türlü biçimde akan medya mesajları karşısında bireyin 

farkında ve uyanık olmasını sağlamak medya okuryazarlığının amaçlarının başında gelir (Pekman, 

2007). 

Medya bilgiyi ileten ve içeren bütün çevreleri kapsamakla birlikte, kitap, gazete, dergi, tv, 

radyo, internet gibi bilgiyi transfer eden her türlü basılı, dijital ve elektronik araç birer medya olabilir 

(Andersen, 2002; Levin vd, 2004). Günlük yaşamın bir parçası haline gelen medya, bireylerin 

birbirleri ile iletişim kurmaları, gündemden haberdar olmaları, bilgi edinmeleri, bilgilerini 

güncellemeleri gibi çok çeşitli işlevlere sahip olmakla birlikte bilgiyi yaşantının bir parçası haline 

getirerek, çeşitli mesajlarla bireyleri farklı şekilde etkilemektedir (Altun, 2005). Medyanın 

bilgilendirme, iletişimi ve etkileşimi sağlamanın yanı sıra; ticari amaç, güç elde etme, kitleleri 

yönlendirme gibi çeşitli amaçları da olabilmektedir. Bu nokta da bireylerin medyaya karşı eleştirel bir 

bakış açısı ile yaklaşmaları, neyin iyi neyin kötü, neyin yararlı neyin zararlı olduğunu ayırt etmeleri 

gerekmektedir. Bunun için de bireylere, medya karşısında pasif bir alıcı olmak yerine, medyayı 

okuyabilecek, medyanın dilini çözebilecek bilinç düzeyine ulaşarak iletişim olgusunda aktif bir birey 

olarak yer alıp, medya yaşantılarını eleştirel olarak yorumlayıp değerlendirebilecek becerilere sahip 
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olması için medya okuryazarlık eğitimi verilmesi gerektiği ifade edilmektedir (Hendrix, 1998; RTÜK, 

2007) 

Avrupa Medya Okuryazarlığı Merkezi (Eorpean Centre For Media Literacy ECML akt. 

Pekman, 2007) medya okuryazarlığına yönelik bir eğitim programının amacını; medyanın fikir, bilgi 

ve haberi bir başkasının bakış açısıyla nakletmek üzere kurduğunu, duygusal etki oluşturmak için özel 

tekniklerin kullanıldığını, medyanın bazı kişilerin yararına çalıştığını bazılarını ise dışladığını 

anlamak, medyadan kimin yararlandığı, kimin neden dışlandığı sorularını sormak ve cevabını bulmak, 

alternatif bilgi ve eğlence kaynakları aramak, medyayı kendi yararı ve zevki için kullanmak, edilgen 

olmak yerine aktif olmak, yeni öğrenme kültürü dijital okuryazarlığa hazırlanmak şeklinde 

açıklamaktadır.  Başka bir deyişle medya okuryazarlığı eğitimindeki amaç; medya mesajlarının doğru 

algılanması, eleştirel bir bakış açısıyla alınabilmesi, gerçeklik-kurgusallık ayrımının yapılabilmesi, 

medyanın sunduğu dünyanın gerçeğin kendisi olmayabileceğinin anlaşılması, medyanın yönlendirme 

ve yönetme fonksiyonlarının olduğunun farkına varılabilmesi, mesajı gönderenlerin kendi 

düşüncelerini empoze etme gayreti içinde olabileceklerinin değerlendirilmesi gibi hedefleri 

içermektedir. Yani medya okuryazarlığı, kaynağı her ne olursa olsun, bilgiyi değerlendirip onu yerinde 

kullanabilen bireyler olmayı, böyle bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir 

(http://www.medyaokuryazarligi.org.tr/nedir.html).  

Medya okuryazarlığı bağımsız medya yaratmak kadar, her medyanın hem gücünü hem 

sınırlarını anlamada kolaylık sağlaması bakımından insanların usta birer medya iletisi yaratıcısı ve 

üreticisi olabilmelerini hedeflemektedir.  Medya okuryazarlığının amacı, medya tüketimi sürecini faal 

ve eleştirel bir sürece dönüştürmek, özellikle halkla ilişkiler teknikleri ve reklamların neden olduğu 

yanlış temsil ve dolayımlama olasılığına karşı insanlara daha büyük farkındalık kazanmalarında ve 

kitle iletişim araçlarıyla katılımcı medyanın gerçeklik kurgulanımındaki rolünün algılanmasında 

yardımcı olmaktır (Taşkıran, 2007). 

Medya Okuryazarlığı Merkezi (The Center for Media Literacy) medya okuryazarlığının 

kavramsallaştırılmasına dayalı olarak 5 ana kavram önermekte ve 5 anahtar soruya dikkat çekmektedir 

(Tessa akt. Elma, Kesten, 2008) ( Tablo 1).  

Tablo 1. Beş Temel Kavram ve Beş Temel Soru 

Temel Kavramlar Anahtar Sorular Anahtar Kelime 

Medya iletilerinin hepsi 

kurgulanmıştır 

Bu mesajları kim yaratır? 

 

Yazarlık / Kurgulanmışlık 

Medya iletileri kendine özgü 

kurallar çerçevesinde yaratıcı 

Dikkatimi çekmek üzere hangi 

yaratıcı teknikler kullanılır? 

Biçim 

http://www.medyaokuryazarligi.org.tr/nedir.html
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bir dil kullanılarak oluşturulur  

Farklı bireyler aynı medya 

mesajlarını farklı biçimde 

anlamlandırabilir. 

Farklı bireyler mesajları benden 

nasıl farklı anlayabilirler? 

Dinleyici/İzleyici 

Medyada değerler ve bakış 

açıları örtüktür 

Bu mesajlarda hangi değerler, 

yaşam tarzları ve görüşler 

temsil edilir ya da yok sayılır? 

İçerik 

Medya iletileri, iktidar ve ticari 

kazanç amacıyla oluşturulur ya 

da başka bir deyişle çoğu 

medya mesajları güç ve yarar 

sağlamak üzere organize 

edilirler. 

Bu mesajlar neden 

gönderilmektedir? 

 

Amaç 

Kaynak: Jols ve Thoman, akt. Elma ve Kesten, 2008 

Zaman içinde beş anahtar soruyu öğrenmek, uygulamak ve uzman olmak, medyanın nasıl 

oluşturulduğunu ve amaçlarının neler olduğunu derinlemesine anlamamıza yol açacak, bizi açık ve 

gizli mesajları kabul veya reddetme yeteneği konusunda bilgilendirecektir.  Eğer demokrasi 

küreselleşen medya kültüründe gelişecekse, geleceğin vatandaşları mutlaka bu temel yeteneklere sahip 

olmalıdır (Tessa akt. Elma, Kesten, 2008).  Bu temel kavramlarla vurgulanmak istenenler kısaca 

şöyledir; 

“Medya iletilerinin hepsi kurgulanmıştır” kavramıyla anlatılmak istenen; Medya metinlerinin 

asla “doğal” şeyler olduğunun düşünülmemesi gerektiği başka bir deyişle bize ulaştırılan medya 

mesajlarının yaratıcı bir ekip tarafından düzenlendiğidir. Bir grup tarafından “kurgulanan” bir mesaj 

normal bir hale dönüşmekte ve olağan bir şekilde kabul edilip genellikle sorgulanmamaktadır.  

Aslında izleyici olarak bizler başkaları tarafından görmemiz ve duymamız istenmeyen sözcükleri, 

resimleri ve ayarlamaları görmemekteyiz.  Gördüklerimiz, duyduklarımız ve okuduklarımız sadece 

başkalarının görmemizi, duymamızı ve okumamızı istedikleridir. 

“Medya iletileri kendine özgü kurallar çerçevesinde yaratıcı bir dil kullanılarak oluşturulur” 

kavramıyla; Her bir iletişim şeklinin kendine özgü yaratıcı bir dile sahip olduğu vurgulanmaktadır.  

Medyanın kullandığı dil sistemindeki dilbilgisi kurallarını, sözdizimini ve mecazı anlamak, gerçekleri 

geçerek bizim duygularımıza ulaşan işitsel ve görsel dili tanımak, bizi memnun ederken yapılan 

hilelere daha az şüpheci davranmamıza neden olmaktadır. 
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“Farklı bireyler aynı medya mesajlarını farklı biçimde anlamlandırabilir”  kavramıyla 

izleyecilerin medya metinlerini kendi deneyim ve yaşantıları (yaş, cinsiyet, eğitim, kültürel birikim 

vb.) ile birleştirerek özel anlamlar çıkarabileceğini vurgulamaktadır. 

“Medyada değerler ve bakış açıları örtüktür” kavramıyla medya mesajlarının kurgulanmış 

olduğu için, en azından mesajı yaratan kişinin kim ve neyin önemli olduğuna dair bir alt metin 

oluşturduğunu vurgulamaktadır.  Seçilen karakterlerin yaş, cinsiyet, ırk, yaşam biçimi, tutum ve 

davranışlarla birleştirilerek canlandırılması film ya da reklam içerisine değerleri “gizli bir şekilde” 

yerleştirme yollarından biridir.     

“Medya iletileri, iktidar ve ticari kazanç amacıyla oluşturulur ya da başka bir deyişle çoğu 

medya mesajları güç ve yarar sağlamak üzere organize edilirler” kavramıyla medya dünyasının çok 

büyük bir bölümünü para kazanmayı amaçlayan şirketlerin oluşturduğudur. Burada birçok kişinin 

bilmediği, ticari medya yoluyla sadece reklamı yapılan ürünün izleyiciye satılmadığı aynı zamanda 

izleyicilerinde reklamı veren kuruluşa satıldığıdır. Medyanın gerçek amacı, bir izleyici kitlesi 

yaratmak ve izleyicileri birer alıcı haline dönüştürmektir (Elma, Kesten, 2008).   

Sonuç olarak medya okuryazarlığı dersinde amaç medyayı reddetme, kötüleme ya da çocukları 

istenmeyen mesajlardan korumaktan ziyade öğrencilerin beş anahtar soruya odaklanarak her tür medya 

mesajlarını eleştirel olarak yorumlayıp değerlendirebilecek becerilere sahip olmasına yardımcı 

olmaktır.  

4. Medya Eğitiminin Tarihsel Gelişimi 

1930’larda Medya Okuryazarlığı, medyanın manipülatif doğasına karşı savaş verilen medya 

karşıtı bir eğitimdir. Medya okuryazarlığı Batı’da (Kanada, İskoçya, Avustralya, ABD ve sonra bazı 

Avrupa ülkelerinde) önce sivil bir toplumsal hareket olarak başlamış ve hemen ardından da resmi 

yönetimlerin kabulüyle ilkokulların müfredatlarında zorunlu ya da seçmeli bir ders olarak yer almıştır. 

Dolayısıyla, başından itibaren medya okuryazarlığı, medyanın olumsuz etkilerine karşı eğitimin, 

özellikle çocukların eğitilmesinin gereği üzerinden şekillenmiştir.  Aslında 1970’li yıllarda medya, 

eğitimin bir parçası olarak kullanılmış, buna göre sınıfta gazete ve dergi okunmuş, topluca TV ve 

sinema izlenmiş, okul radyosu yayını yapılmış, okul duvar gazetesi çıkartılmıştır. Dolayısıyla, bu 

yıllarda kitle iletişim araçları doğrudan bir eğitim aracı olarak eğitimcilere, müfredat ve ders kitabı 

gibi materyallere yardımcı olmuştur. Ancak, 1980’li yılların sonlarından itibaren tüm kurumlar gibi 

medyayı da belirleyen küreselleşme ile birlikte bu kez medyanın öğretim aracı olarak kullanılmasının 

yanı sıra medyanın olumsuz etkilerinden korunma ihtiyacı belirmiştir. Yurttaşları ve özellikle 

çocukları medyanın olumsuz etkilerine karşı korumak, yurttaşları medya konusunda bilgilendirme ve 

bilinçlendirme gereğini duyurmuş; klasik kitle iletişim araçlarının yanı sıra bilgisayar, internet gibi 
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elektronik kitle iletişim araçlarının ortaya çıkması, yeni iletişim becerileri kazanmayı gerektirmiştir. 

Ancak önemli olan bu becerilere sahip olmak değil, bunları uygulamaktır. Bu bağlamda okuryazarlık 

vurgusu, “medyaya erişim, değerlendirme ve eleştiri yapabilecek donanıma sahip olmak, iletileri 

yalnızca alma becerisiyle yetinmeyerek, yeni iletiler oluşturabilmek ve dile getirebilmek gibi etkin 

katılım da içerir” (Türkoğlu, 2007). 

Günümüzde ise medya okuryazarlığı, demokratik toplumlar için gerekli olan, bireylerin 

kendini ifade etme ve sorgulama yeteneğini, toplumda medyanın rolünü anlamayı bireylere 

kazandırmayı amaçlamaktadır. Dünyada bilginin, değerlerin, toplumsal rollerin, olumlu ve olumsuz 

davranışların öğretildiği eğitsel form olarak nitelendirilen medya kültürünün, bireylerin eğitimindeki 

yerinin farkında olunması önemlidir.  Bu noktada, medyanın kendi değerlerini ve mesajlarını empoze 

ederek bireyleri nasıl eğittiğinin ve etkilediğinin farkına varılması için sorgusal bir yaklaşım olan 

“eleştirel medya okuryazarlığı” kavramı ön plana çıkmıştır.  Eleştirel medya okuryazarlığı, medya 

kodlarını ve kurallarını analiz etme, kalıplaşmış örnekleri, baskın değer ve ideolojileri sorgulama ve 

medya metinlerindeki mesaj ve anlamları yorumlama becerilerini geliştirmeyi gerektirir. Bu süreçte, 

medya okuryazarlığının amacı, bireyleri istenmeyen medya mesajlarından korumak değil, öğrencilere 

bütün medya formlarında yetenekli, eleştirel ve okuryazar olmaları konusunda yardım etmektir 

(Thomas ve Jolls, 2003, Federov, 2003 akt Kıncal ve Kartal, 2009).    

UNESCO medya eğitimini, XXI. yy.da kültürel eğitimin gelişiminde bir öncelik olarak 

tanımlamaktadır. Medya eğitimi alanında ilk hareket 1920’lerde yaşanmıştır. Fransa, İngiltere ve 

Rusya’da da medya eğitimi bu tarihlerde başlamıştır. Günümüzde de medya eğitimi pek çok ülke için 

önemlidir.  İngiltere ve Fransa medya ve iletişim ile bilgi teknolojileri eğitimi alanında Avrupa’daki en 

aktif ülkelerdir.  Kanada, Avustralya ve ABD’de medya eğitimi konusunda gelişme gösteren 

ülkelerdir. Farklı ülkelerdeki medya okuryazarlığı eğitimine kısaca göz atacak olursak; 

1930’larda medya eğitimi İngiltere’de –bu terim o dönem kullanılmayıp eğitimde kitle 

iletişimin bütünleştirilmesi şeklinde ifade edilse de- aslında medyanın zararlı etkilerine karşı olmayı 

hedefleyen korumacı yaklaşım doğrultusunda gelişmiştir. İngiltere’de 1950’de öğretmenler film ve 

televizyonda eğitim topluluğunu kurduklarında önce “ekran eğitimi” kavramı oluşmuştur. Ekran 

Eğitimi terimi 1960’ların başında uluslararası bir görünüme bürünmüş ve ekran eğitimi birçok İngiliz 

okulunda başarıyla öğretilmiştir. 2000’li yıllarda, medya eğitimi ulusal eğitim programında zorunlu 

hale gelmiştir.  Ayrıca İngiltere’de medya eğitiminin sorunlarıyla ilgili bir takım kuruluşlar vardır. 

1933 yılında hükümet tarafından kurulan British Film Enstitüsü bunlar arasındadır. Enstitünün Eğitim 

bölümü yıllardır öğretmenler için konferanslar, seminerler, çalıştaylar düzenlemekte, araştırmalar 

yapmakta ders kitapları ve öğretim kılavuzları yayınlamaktadır.  1990'lar ve 2000'lerin başları İngiltere 

için medya ile bilgi ve iletişim teknolojileri eğitimleri açısından da oldukça verimli geçmiştir. 

C.Bazalgatte, D.Buckinham, A.Hart, S.Livingstone, L.Masterman ve diğer önde gelen medya eğitimci 
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ve araştırmacıları 1996'da, bir medya eğitim merkezi açmıştır. Bu merkez hem ulusal hem de 

uluslararası büyük ölçekli araştırmalar başlatmıştır. İngiliz okullarında, Kanada ve Avustralya'nın 

aksine, bütünleşmiş derslerin içindeki medya kültürü çalışmaları pek de yaygın değildir. Örneğin 

medya eğitimi yılda bir veya iki haftayı kapsamaktadır ve daha gelişmiş medya kültürü eğitimleri 

ancak müfredatın % 8' ini kapsamaktadır (Federov, 2008). 

1990’lı yıllar ile 2000’lerin başlarında Fransa, İngiltere ile birlikte,  medya ile bilgi ve iletişim 

teknolojileri eğitimlerini geliştiren en aktif Avrupa ülkesi olmaya devam etmektedir. Fransa’da 

CLEMI (Centre de Liaison de l’enseignement et des medias d’indormation)  olarak adlandırılan eğitim 

ve bilgi medyasını bağdaştıran bir merkez bulunmaktadır. Bu merkez Fransız Eğitim Bakanlığı’nın bir 

parçasıdır. Yirmi yıldan daha fazla geçmişi olan bir merkezdir. Gazetelerden internete kadar her tür 

medya üzerinde çalışmaktadır. Medya okuryazarlığı hakkında teknik veya tüketici yaklaşımı yerine 

vatandaşlık yaklaşımı geliştirmek ve aynı zamanda medyanın eleştirel anlayışını ve aktif katılımı 

geliştirmek üzerine yoğunlaşmıştır. Bu yüzden gençlerin okullarda medyayı geliştirmelerine ilişkin 

projelerini, hatta okul dışı makalelerini, TV yapımlarını, radyolarını, web sitelerini veya kişisel 

blogları veya siber makalelerini desteklemektedir. CLEMI’nin özelliği medya profesyonelleriyle güçlü 

ortaklıklar kurmuş olmasıdır. Her sene okullarda ulusal basın ve medya haftası düzenlemektedir. 

Örneğin 2006’da, 4 milyon 300 bin çocuk ve bin adet medya kuruluşu bu haftaya katılmıştır. Gençleri, 

eğitimcileri ve medya profesyonellerini birbirine bağlayacak birçok farklı girişim bu etkinlik içinde 

planlanmıştır. Aynı zamanda medya profesyonelleri eğitimler, toplantılar ve araştırma projeleri 

düzenlemektedir. Aile dernekleriyle de çalışılarak, aileler bilgilendirilmektedir.  Bu birimin temel 

faaliyetleri öncelikle öğretmenleri eğitmektir.  İkinci olarak, okullar arasında gazete çıkarmak, TV 

programı yapmak, siber gazeteler hazırlamaktır. Aynı zamanda kitap, DVD, CD-ROM vb pedagojik 

araçlar yayınlamaktadırlar. Bunun yanı sıra bütün dünyada yapılan medya eğitimine adanan bir 

dokümantasyon merkezi oluşturulmuştur (Bevort, 2006). 

Fransa’da medya eğitimi okul konularıyla (Örneğin Fransızca, tarih, coğrafya)  

bütünleştirilmiş olmasının yanı sıra medya kültürü konusunda seçmeli derslerle de verilmektedir.  

Film, televizyon gazeteciliği ve medya kültürü konularında özerk dersler uzmanlaşmış orta öğrenim 

kurumları ile üniversitelerde sunulmaktadır. Bazı yüksek öğretim kurumlarında özel medya öğretimi 

dersleri göreve başlamamış öğretmenlere öğretilmektedir. 1990'ların sonlarında Fransa’da bilgi ve 

iletişim teknolojileri eğitimlerinin birleştirilmesi konusunda yeni bir program başlamıştır.  Buna göre, 

her bir sınıf internete ulaşabilecek ve kendi e-posta adresine sahip olacaktır. Proje bölgesel yönetimler 

ve eğitim bakanlığı tarafından desteklenmektedir. Yeni bilgi ve iletişim teknolojileri eğitimleri, 

taşradaki küçük okullar arasındaki bağlantıyı desteklemektedir bu sayede okullar bilgi ve araştırma 

sonuçlarını paylaşabilecekler; birbirleri ile haberleşecekler ve bilgisayarı eğitim ve öğrenim için 

kullanabileceklerdir. 
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Fransa'daki medya eğitiminin anahtar kavramı eleştirel düşünmenin geliştirilmesi olarak 

verilebilir. Bu görüşe göre, öğrenci sadece medya metinlerini eleştirel olarak değerlendirip 

algılamayacak aynı zamanda bunların etraftaki gerçekliğe (kişiliğin gösterge aracı olarak medya, 

kültürün gelişim aracı olarak medya) yaptıkları etkiler, medya metinlerinin izleyiciye yaptığı etkiler 

gibi unsurları da algılayacaklardır (Bazalgatte, Bevot ve Savino, 1992; Bevort vd, 1999; Gonnet, 

2001).  Böylece, Fransa'daki medya ile bilgi ve iletişim teknolojileri eğitimlerinin ayırt edici özelliği 

demokratik toplumdaki bilinçli, sorumlu vatandaşa olan vurgu olmasına rağmen, örneğin, Rusya'da 

medya eğitimi, hala estetik yönlü, edebiyat merkezli geleneksel eğitimler arasındaki yerini almaktadır 

(Federov, 2008).  

Almanya'daki okullarda medya eğitimi sanat, coğrafya ve sosyal bilimler alanlarına dâhil 

edilmiştir. Birçok modern Alman öğretmenin düşüncesine göre, medya kültürü eğitimi öğrencilerin 

yurttaşlık bilincini, eleştirel düşüncelerini geliştirecektir. Bir bütün olarak Almanya'daki medya 

eğitimi medyayla ilişkili birçok dersin bütünü olarak anlaşılmaktadır.  

Avrupa'nın medya eğitimindeki başarılarına rağmen Kanada 10- 15 yıldır liderliği elinde 

bulundurmaktadır. En azından medya kültürü İngiliz dili müfredatlı okulların önemli parçasıdır. 

Medya ve bilgi teknolojileri eğitimleri tüm Kanada Üniversiteleri’nde verilmektedir. Bütün Kanada 

vilayetlerinde medya eğitimi birimleri eylemcileri mevcuttur ve bunlar konferanslar düzenlemekte, 

süreli ve süresiz yayınlar yapmaktadır. Kanada Medya Eğitimi Birliği  (CAME) 1991 yılında 

açılmıştır. 1994'te bu birlik öğretmenler için yaz kursları organize etmiş ve öğretim kılavuzları ve 

programları yayınlanamaya başlamıştır. Sonunda bu güçlü çaba meyvesini vermiş Eylül 1999'dan 

itibaren medya kültürü çalışmaları Kanada'da ilk ve orta öğretimde 1’den 12. sınıfa kadar zorunlu ders 

olarak okutulmaktadır. Bugün Kanada'daki medya eğitimi gelişmeye devam etmekte ve dünyadaki 

liderliğini sürdürmektedir.  

Kanada ve İngiltere'nin yanı sıra Avustralya, bu alandaki gelişmiş ülkelerden biridir. Medya 

çalışmaları bütün Avustralya eyaletleri okul müfredatlarında bulunmaktadır. Medya eğitimcileri 

profesyonel bir birlik olan ATOM (Avustralyalı Medya Öğretmenleri) çatısı altında birleşmişlerdir. 

Metro adı altında 3 aylık bir dergi yayınlamaktadırlar. ATOM düzenli konferanslar düzenlemekte 

kitaplar ve sesli-görsel ders materyalleri sunmaktadır. Burada medya eğitimi ilkokul seviyesinde 

başlamasına rağmen ağırlıklı olarak lise düzeyinde verilmektedir, İngiliz dili, sanat ve teknoloji 

dersleriyle bütünleştirilmiştir.  

Medya kültürü konusunda ABD'nin de diğer lider bir ülke olduğu yadsınamaz. Burada medya 

eğitimi Avrupa'daki gibi başlangıçta yoğun olmasa da XXI. yy başlarından itibaren Amerikan Medya 

Eğitim Sisteminin olgunlaştığını görmekteyiz.  
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ABD’de 1960’ların sonlarına doğru öğretmenler ve yöneticiler medyanın elden gitmekte 

olduğunu fark etmeye başlamışlar ve medya eğitimi konusunda bir şeyler yapmak zorunda olduklarını 

anlamışlardır. Kitle İletişim Araçlarının etkisinin kabul edildiği ilk aşamada eğitimciler aşılama 

stratejileri kullanarak öğrencileri korumaya çalışmışlardır. Aşılama Evresi olarak adlandırılan bu 

dönemde eğitimciler medyanın negatif etkiler ürettiği, böylece izleyicilerin ve kültürel değerlerin bu 

kirliliği önlemek için korunmak zorunda olduğu kaygısını taşımaktaydılar (Halloran ve Jones,1992; 

Tyner,1998). Walsh’e göre, medya kültürünün olumsuz etkileri konusunda öğrencileri aşılamak üzere 

öğretmenler sınıflarında medyanın saçmalıklarını ve medya mesajlarının değersizliğini göstermek için 

derslerinde kitle iletişim araçlarını kullanma eğilimine girmişlerdir.  

1970’lerin sonlarında medya derslerde bir öğretim aracı olarak kullanılırken iyi medyanın 

estetik açıdan takdir görmesi yerini medya hakkındaki ideolojik sorulara bırakmıştır. Kabul Evresi 

olarak adlandırılan bu dönemde hedef öğrencileri medyaya ilişkin eleştirel bakış açısı yaratmak üzere 

eğitmektir. Bu evrede öğretmenler medyayı sınıflara getirmeye ve anlam üretimi ve medya 

içeriklerinin etkisi konusunda “ Medya gerçekliği nasıl temsil eder?, Medya kimin gerçekliğini temsil 

eder?, Hangi merak unsurlarını medya temsil eder?, Medya programlarının anlamı nedir?, Bu 

anlamlar nasıl üretilir?” şeklinde eleştirel sorular yöneltmeye başlamışlardır.  

1980’lerin sonlarında ABD’de medya eğitimi eleştirel bir dönüşüm göstermeye başlamıştır. 

Öğretmenler hem medyanın hem de izler kitlenin anlam üreticileri olduklarını anlamışlardır. Medya 

mesajları ile izler kitlenin davranışları, deneyimleri, kişiliği ve altyapısı arasındaki etkileşim izler 

kitlenin perspektifinden bir dizi anlam üretme süreci yaratmıştır. Bu nedenle öğrencileri ve izleyicileri 

medya mesajlarını eleştirel biçimde değerlendirmek üzere desteklemek önemli hale gelmiştir. Bu 

aşamada Amerika’da daha fazla medya öğretmeni ve akademisyen dünya çapında medya okuryazarlığı 

hareketine destek vermiş ve uluslararası, ulusal ve bölgesel konferanslara ve toplantılara bilgiyi, 

deneyimleri, araştırmaları ve medya eğitimi müfredatını paylaşmak üzere katılmışlardır. Bu dönemde 

etkisi büyük iki uluslar arası konferans: UNESCO’nun “Medya ve Dijital Çağ için Eğitmek” ile 

Kanada’nın Toronto şehrinde Mayıs 2000’de yapılan 60 ülkeden temsilcilerin bir araya geldiği “Zirve 

2000- Milenyumun Ötesindeki Çocuklar, Gençler ve Medya” dır.  

Bu aşamada medya eğitiminin kapsamı da hızla genişlemiştir.  Farklı eyaletlerdeki gruplara ek 

olarak Aspen Enstitüsü 1992’de ilk olarak medya eğitiminin gelişimi için prensiplerin belirlendiği, 

ABD’deki eğitimcileri bir araya getiren “Medya Okuryazarlığı Hakkında Ulusal Önderlik 

Konferansı”nı düzenlemiştir (Aufderheide,2004).  1990’lardan önce ve bu yılların başlarında ülkedeki 

farklı örgütler aktif biçimde medya eğitiminin ilerlemesini sağlamıştır. Örneğin, 1953’te kurulan kar 

amacı gütmeyen eğitim örgütü Ulusal Telemedya Konseyi medya okuryazarlığı hakkında öğretmenler, 

araştırmacılar, kütüphaneciler, ebeveynler ve medya profesyonelleri için farklı eyaletlerde çok sayıda 

sempozyum düzenlemiştir. “Güneybatı Alternatif Medya Projesi” (SWAMP) eyaletlerde medya 
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eğitimi için çeşitli hizmet içi eğitimler, çalıştaylar ve tanıtımlara önderlik etmiştir. Temel öğretim ve 

savunma projesi “Medya Okuryazarlığı için Yurttaşlar” projesi 1991 yılında kurulmuştur. Kuzeybatı 

Medya Okuryazarlığı Enstitüsü (NMLI) 1993 yılında yapılan ulusal düzeydeki “Medya Okuryazarlığı 

Öğretimi: Geçmişi Konuşmak ve Kontrolü Ele Almak” adlı konferansın bir sonucu olarak oluşmuştur. 

Medya ve Değerler Merkezi 1989 yılında kurulmuş ve sonra etkili bir merkez olan “Medya 

Okuryazarlığı Merkezi”ne dönüşmüştür. Diğer örgütlenmeler Kolejlerin İletişim bölümlerindeki artı 

programlar şeklinde örneğin;  San Francisco’da “Medya Okuryazarlığı Stratejileri”, Oakland’da 

“Ulusal Medya Eğitimi Birliği” (NAME),” Ulusal Medya Okuryazarlığı Projesi” ve New York’ta 

“Eğitimsel Medya Merkezi” hepsi birden 1990’larda ortaya çıkmış ve bugün de medya eğitiminde 

aktif olmayı sürdürmektedirler (PUNGENTE,1994). Okullardaki medya eğitimi müfredatına gelince 

Kubey ve Baker’ın araştırması (1999)  sürecin 1990’lardan sonra büyük ölçüde ümit verici olduğunu 

ortaya koymaktadır. Bu araştırmacılara göre, 1999’a kadar en az 48 ila 50 eyalet medya eğitiminin bir 

ve daha fazla unsurunu eğitim müfredatına dâhil etmiştir. Medya Eğitimi Unsurlarını içeren 4 

müfredat kategorisi şu şekilde belirlenmiştir (Guo-Ming, 2007);  

1. İngilizce, Dil ve İletişim Sanatları  

2. Sosyal Çalışmalar, Tarih ve Yurttaşlık Bilgisi  

3. Sağlık, Beslenme ve Tüketicilik 

4. Medya Uygulamaları  

İngilizce, Dil ve İletişim Sanatları: Öğrenciler için bu eğitimin önemli bir amacı eleştiri 

yapabilmek ve bugünün egemen medyasını kullanabilmektir. Görsel okuryazarlık tüketiciler ve 

yurttaşlar olarak teknoloji yoğun dünyamızda yaşam için gereklidir. Bu derslerde verilen medya 

okuryazarlığının hedeflerine göre öğrenciler, çeşitli görsel formları ve yazıları takdir edecek, görsel ve 

basılı enformasyonu kıyaslayacak ve farklılıklarını kavrayacak, görsel mesajlara kişisel tepkiyi 

formüle edecek ve açıklayacak, farklı görsel iletişimin içeriğini ve biçimini değerlendirecek, görsel 

temsillerde ilgili detayları ve ana fikirleri yorumlayacak ve tanımlayacak, boş zamanlarında daha 

uyanık ve aktif izleyiciler haline gelmeleri için stratejiler ve görüşlere başvuracak, geçmiş 

deneyimlerinde gördükleriyle bağlantı kuracak, elektronik medya yoluyla düşüncelerini taşıyacak ve 

yorumlayacak, görsel temsillerin ikna gücünü fark edecektir.  

Sosyal Çalışmalar, Tarih ve Yurttaşlık Bilgisi:  Bu dersler içerisinde medya okuryazarlığına 9-

12. sınıflar arasında yer verilmektedir.  Bu derste öğrenciler Amerikan politik yaşamı üzerine 

medyanın etkisini; Sorumlu ve özgür bir basının önemi ve anlamı, Amerikan politikasında iletişim 

biçimi olarak internet, basılı medya, radyo, TV yayını, elektronik medyanın rolü, kamu çalışanlarının 
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medyayı yurttaşlarla iletişim kurmak ve kamuoyunu şekillendirmek için nasıl kullanmakta olduğunu 

değerlendirecektir. 

Sağlık, Beslenme ve Tüketicilik: Dil Sanatları ve Sosyal Bilgiler müfredat programına nazaran 

sağlık içindeki medya öğeleri konuya daha odaklıdır. Sağlık eğitimcileri, öğrencilere özellikle 

medyanın sağlıksız alışkanlıkları teşvik edip etmediğini veya nasıl ettiğini düşündürtecek biçimde 

doğrudan yöntemlerle medya mesajlarını analiz etmeye yöneltmektedir. Örneğin Batı Virginia 

öğrencileri medyanın tütün ve alkol kullanımına etkisini analiz etmeye ve akran eğitimi çerçevesinde 

karşı reklam geliştirmeye çalışmaktadır. Missouri'nin “Sağlık Koruma ve Geliştirme” müfredatından 

biri 9-12'inci sınıfları “Medya tarafından idealize edilen vücut şeklini ve üst seviye performans 

değerlerini değerlendirmelerini ve genç yetişkinlerin kendi algılarını, hedef seçimlerini ve sağlık 

kararlarını medyanın nasıl etkilediğini belirlemelerini istemiştir”. 

Kubey ve Baker (1999) neredeyse tüm eyaletlerin müfredatlarının bir veya daha fazla medya 

elemanını içermesinin ülkenin eğitim tarihinde dönüm noktalarını temsil ettiğini belirtmiştir. Eyalet 

taslaklarını yazanlar, medyanın hayattaki ezici ve nüfus edici varlığını kavramışlar ve öğretmenlere 

medya eğitimini resmi sınıf uyarlamalarına olanak sağlayan bir şekilde kullanmışlardır.    

Bu kategoriler arasında 50 eyalet birinci (İngilizce, Dil ve İletişim Sanatları), 34 eyalet ikinci 

(Sosyal Çalışmalar, Tarih ve Yurttaşlık Bilgisi), 46 eyalet üçüncü (Sağlık, Beslenme ve Tüketicilik) ve 

maalesef 7 eyalet medya uygulamaları kategorisine dâhil olmuştur (Center for Media Studies, 2000).  

Bu aşamada umut verici gelişim işaretlerinin varlığı açıksa da medya eğitiminin amaçlarını yeterli 

biçimde karşılamaktan uzak olduğu belirtilmektedir. Bu nedenle medya okuryazarlığı hem kavramsal 

hem de uygulama aşamalarında problemlerle yüz yüze olmaya devam etmektedir.  

Medya eğitiminde ABD’de ulusal bir politika bulunmazken farklı yönelimler medya hakkında 

çocukları aydınlatmak ve eğitmek üzere bir yol olarak medya okuryazarlığı programlarında 

uygulanmaktadır. Ulusal eğitim sisteminde medya okuryazarlığı standartları ve müfredat profesyonel 

örgütler tarafından olduğu kadar başlı başına eyaletler, bölgeler, okullar veya öğretmenler tarafından 

geliştirilmektedir.  Amerikan yüksekokul ve üniversitelerinin öncü nitelikli bir internet araştırması 

medya okuryazarlığı eğitimini şekillendiren gelişmenin öğretmen eğitim programları olduğunu ortaya 

çıkarmıştır.  Eğitim fırsatları büyük ölçüde devam eden eğitim kursları, hizmet içi çalıştaylar, 

profesyonel konferanslar, seminerlerle sınırlı olmaktadır. ABD’de medya okuryazarlığı hareketi, 

büyük ölçüde medya okuryazarlığı eğitimini profesyonel konferanslar ve medya hizmetleriyle 

ilerleten, iletişim ağı oluşturan ve bilgi alışverişi sağlayan iki ulusal kuruluş olan Amerikan Medya 

Okuryazar Birliği (AMLA) ve Medya Eğitimi Koalisyon Hareketi (ACME) tarafından yürütmektedir. 

ABD’de medya okuryazarlığı sadece formal sınıf içi derslerle sınırlı değildir.  Bir dizi 

müfredat dışı program medya becerileri okul sonrası aktivitelerin, yaz kamplarının cemiyet 
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kuruluşlarının ve dini grupların bir parçası olarak öğretilmekte ve farklı kuruluşlar genç medya 

üreticilerini desteklemektedir. Çocuklar zamanının büyük çoğunluğunu medyayı evde kullanarak 

geçirdiği için bazı medya okuryazarlığı destekçileri ebeveynlerin çocuklarının medya okuryazarlığı 

becerilerini geliştirmede aile olarak medya planları yapmak, medyayı birlikte kullanmak, medya 

içeriklerini çocuklarla tartışmak gibi aktif arabulucular olmalarına yardım etmeye odaklanmaktadır.  

Ulusal PTA (Parent-Teacher Association)  çocuklarla ilgili medya sorunlarının bir savunucusudur ve 

Sınıfta Kablolu ( Cable in the classroom) ve Ulusal Kablo ve Telekomünikasyon Birliğinin (National 

Cable and Telecommunications Association) ortaklığında “Kendi TV’nin Sorumluluğunu Al” 

projesini geliştirmiştir.   Bu proje, medya okuryazarlığının anahtar unsurlarını çalıştaylarla ailelere, 

çocuklarla ilgilenen kişilere, eğitimcilere ve cemiyet gruplarına anlatmak üzere eğitmektedir. Diğer 

medya kuruluşları ve bağımsız danışmanlar benzer eğitimler ve çalıştaylar önermektedir. Amerikan 

Çocuk Sağlığı Akademisi çocuk sağlığı hekimlerine ailelerle konuşmalarını ve ailenin medya 

alışkanlıklarının çocuğun psikolojik ve fiziksel olarak gelişmesine nasıl katkı yaptığını anlatmalarını 

önermektedir. Aynı zamanda Medya Sorunları Kampanyası (AAP) ailelere yönelik medya eğitimi 

araştırmalarını yürütmekte ve sağlıklı gelişim için rehberlik etmektedir (KEY FACTS, 2003).  

ABD’de medya okuryazarlığı artan biçimde okul çocukları, yüksekokul öğrencileri, aileler, 

eğitimciler ve sağlık uzmanları için eğitim programlarıyla bütünleştirilmektedir. Bu programların 

etkisi her zaman açıkça ölçülemese de ortaya konulan araştırmaların büyük kısmı medya 

okuryazarlığını sağlığa yönelik bir strateji, eleştirel düşünce ve okuryazarlık becerisini geliştiren bir 

araç olarak açıklamaktadır. Amerika’da yakın zamanda yapılan medyanın şiddet, saldırgan ve anti 

sosyal davranışlar üzerine etkisiyle ilgili bazı araştırmaların anahtar bulguları şu şekilde özetlenebilir:  

Farklı çalışmalar standart müfredata dâhil edilen medya okuryazarlığı dersinin TV’deki 

şiddetin genç izleyiciler üzerine potansiyel zararlı etkilerini azaltmaya yardımcı olabileceğini 

göstermiştir. Bir çalışmada bu dersi alan 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin TV izleyerek ve video oyunları 

oynayarak geçirdikleri zamanın,  bununla birlikte akranlarını yargılamaya yönelik sözlü ve fiziksel 

şiddet eylemlerinin de azaldığını ortaya koymaktadır. Diğer çalışmalar, medya okuryazarlığı 

müdahalesinin yüksek risk seviyeli gençlerin daha sorumluluk sahibi karar verme yeteneğini 

geliştirmelerine yardım ettiğini göstermiştir. Massachusetts Gençlik Adalet Sisteminin uyguladığı bir  

“patlama noktası”  değerlendirmesi, medya mesajlarının yapısal analizini yapmayı öğrenmenin, genç 

suçlulara riskli davranışların sonuçları hakkında eleştirel düşünmeleri ve özellikle stresli dakikalar ve 

patlama anlarında, kendilerini bu tür davranışlara itecek dürtülere karşı koyma stratejileri 

geliştirmeleri konularında yardımcı olacağını ortaya koymuştur. New York Eyaleti Çocuk ve Aile 

Ofisinin uyguladığı bir programın değerlendirmesine göre de benzer bulgular elde edilmiş ve yüksek 

riskli gençleri küçük yaşlarda medya okuryazarlığı eğitimine tabi tutmanın faydaları üzerinde 

durulmuştur.   
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 “Ulusal Yeme Düzensizliği Birliğinin” oluşturduğu medya eğitimi programı olan “GO 

GIRLS!”   değerlendirmesine göre, medya okuryazarlığı yeteneği, lise öğrencisi kızların kendi 

kendilerini kabullenme duygusunu geliştirmekte ve medyada yaratılan kadın bedeni imgesi karşısında 

güçlü durmalarını sağlamaktadır. Ayrıca medyaya ilişkin kazanılan bilinç, sağlıksız yeme alışkanlığını 

destekleyen mesajları etkisiz hale getirmede etkili olmaktadır. Bunun yanı sıra,  çalışmalar medya 

okuryazarlılığı eğitiminin çocukların alkol reklâmlarındaki ikna edici içeriği ve alkol kullanımı 

kararlarındaki etkiyi anlamalarına yardımcı olduğunu ortaya koymuştur.  Katılımcılar alkol bağlantılı 

mamullerin seçimi ve içen karakterler gibi olma isteği konusunda daha az istekli olmuşlardır. 

Lise öğrencileri için başka bir çalışmada, medya okuryazarlığı eğitiminin tütün kullanımının 

farklı seviyelerdeki karar verme sürecini etkilediğini göstermiştir. Çocukların ve ergenlerin sigara 

reklamı mesajlarının ikna etmede kullanılan cazibe unsurlarını fark etmelerini ve kendi sigara içme 

eğilimlerini en azından kısa sürede değiştirmelerini sağladığını ortaya koymuştur. 

Beyaz Saray Ulusal İlaç Kontrol Politikası Ofisi (ONDCP), Bağımlılık Önleme Merkezi 

(CSAP) ve Hastalık Kontrol Merkezi (CDC)  gibi devlet kurumları medya okuryazarlığını gençlerin 

ilaç kullanımını önleme stratejileri olarak ve resmi biçimde değerlendirilmese de geniş kullanım alanı 

olan müfredatları maddi olarak desteklemektedir.  

Medya okuryazarlığının Amerika'daki kazanımlarının değerlendirilmesine ilişkin ilk büyük 

ölçekli deneysel çalışma, orta öğretimde İngiliz dil sanatlarına medya okuryazarlığının dâhil 

edilmesinin okuryazarlık yeteneklerini arttırabileceğini göstermiştir. Medya okuryazarlığı dersini 1 yıl 

süreyle alan 11. sınıf öğrencileri kontrol grubu olan ve aynı dersi medya okuryazarlığı dâhil edilmeden 

alan öğrencilerle beraber girdikleri değerlendirme sınavında kontrol grubuna kıyasla daha iyi not 

almışlardır. Medya okuryazarlığı öğretimi öğrencinin basılı, sesli ve görsel metinleri okuma, görme, 

dinleme, mesajı analiz etme, yorumlama ve yazma başarılarını geliştirmiştir. Medya Okuryazarlığı 

derslerinin İngilizce öğretmenleri tarafından, tasarlanıp var olan müfredatla bütünleştirilmesi hazır 

müfredat kullanımına nazaran daha başarılı bir teknik olduğunu göstermiştir (Key Facts, 2003).   

Sonuç olarak; J.Gonnet'in da ifade ettiği gibi “Medya eğitiminde tek bir yaklaşımın 

geliştirilmesi sadece hayaldir” (Gonnet, 2001). XXI. yüzyılın başlarında medya ile iletişim 

teknolojileri eğitimleri lider dünya ülkelerinde geniş kitlelere ulaşmış ve ciddi kuramsal ve yöntem 

bilimsel araştırmalarla desteklenmiştir.  Buna rağmen bu eğitim Avrupa'nın tamamına, Afrika ve Asya 

ülkelerine eşit biçimde yayılamamıştır.  

5. Türkiye’de Medya Okuryazarlığı 

Çoğu ülkede medya okuryazarlığı geçtiğimiz yüzyılın ortalarından beri önemle üzerinde 

durulan bir konu iken Türkiye, medya okuryazarlığı eğitiminde daha yolun başındadır. Medya 
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okuryazarlığı dersinin ilköğretim okullarında verilmesi amacıyla 22 Ağustos 2006 tarihinde RTÜK ve 

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı arasında imzalanan protokol bu alanda atılan ilk adım sayılabilir. 

Bu gelişmeye Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından 23–25 Mayıs 2005 tarihinde 

gerçekleştirilen I. Uluslararası Medya Okuryazarlığı Konferansının önemli katkıları olmuştur.  

Nitekim bu konferansın sonuç bildirgesinde medya okuryazarlığının ilköğretim okullarında ders olarak 

konulması önerisi yer almıştır. 

Bu protokolün ardından ilköğretim okullarında Medya Okuryazarlığı Dersi Öğretim Programı 

31Ağustos 2006 tarihinde MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca kabul edilmiştir. Bu karar 

doğrultusunda 2006-2007 eğitim-öğretim yılında Türkiye genelinde pilot uygulama için seçilen 

Adana, Ankara, İstanbul, Erzurum ve İzmir olmak üzere beş ildeki beş ilköğretim okulunda Medya 

Okuryazarlığı Dersi’nin okutulmasına başlanmıştır. 2007-2008 Eğitim-Öğretim yılından itibaren ise 

ilköğretim okullarında 6,7 ve 8.sınıflarda bir defaya mahsus olmak üzere dersin seçmeli olarak sosyal 

bilgiler öğretmenleri tarafından okutulmasına karar verilmiştir. 

Medya okuryazarlığının erken yaşlardan itibaren başlayarak hayat boyu geliştirilecek bir 

beceri olması, verilecek eğitimin de okul öncesinden başlayarak yetişkin eğitimine uzanan bir sürece 

yayılmasını gerekli kılmaktadır. Bu açıdan Türkiye’de medya okuryazarlığı eğitiminin; sadece 

ilköğretimin ikinci kademesine (6, 7 ve 8. Sınıflar) sıkıştırılması, haftada bir saat olması, not 

verilmemesi ve üstelik seçmeli olması hayat boyu geliştirilmesi gereken bir medya okuryazarlığı 

eğitiminin gereklerini karşılamaktan uzak görünmektedir. Bu durum derse yönelik ilgiyi azaltmıştır.  

Örneğin Türkiye genelindeki ilköğretim okullarının 6, 7 ve 8. sınıflarında öğrenim gören toplam 4 

milyon öğrenciden 1,5 milyonunun 2007–2008 öğretim yılı içinde medya okuryazarlığı dersi alması 

hedeflenmiştir. Ancak bu hedef gerçekleştirilememiştir. 2007-2008 öğretim yılında dersi alan öğrenci 

sayısı 388.131 ile sınırlı kalmıştır. Okul öncesi eğitim ve ilköğretimin ilk kademesindeki medya 

okuryazarlığı eğitimindeki eksiklik bir yana ulaşabildiği öğrenci sayısı dikkate alındığında mevcut 

seçmeli dersin bile yetersiz kaldığı görülmektedir (Altun, 2009). 

Medya Okuryazarlığı dersinin ana materyallerini Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ile 

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) uzmanları ve İletişim alanındaki akademisyenlerden oluşan 

bir komisyon tarafından hazırlanan “Medya Okuryazarlığı Dersi Öğretim Programı ve Öğretmen 

Kılavuzu” oluşturmaktadır. Bu içeriğin medya okuryazarlığı dersleri için yol gösterici olması 

hedeflenmektedir. 2007 yılının sonunda Seçmeli Medya Okuryazarlığı Dersi Öğretim Programı’na 

yardımcı doküman olarak ilgili komisyon tarafından “İlköğretim Medya Okuryazarlığı Dersi 

Öğretmen El Kitabı” hazırlanmıştır. Bu kitapta dersi yürütmekle görevli öğretmenlere yardımcı olmak 

amacıyla her üniteyle ilgili gerekli teorik bilgilere ve çeşitli serbest yazılara yer verilmiştir 
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İletişim alanındaki akademisyenlerin de katkılarıyla hazırlanan medya okuryazarlığı dersi 

öğretim programı; “İletişime Giriş”, “Kitle İletişimi”, “Medya, Televizyon”, “Aile, Çocuk ve 

Televizyon”, “Radyo”, “Gazete ve Dergi” ile “İnternet” olmak üzere toplam 8 üniteden oluşmaktadır.  

Bu üniteler çerçevesinde öğrencilere iletişim kavramı, iletişim türleri, kitle iletişim araçlarının 

işlevleri, amaçları, önemi, medya okuryazarlığının anlamı, televizyon yayıncılığı ve program türleri, 

televizyonun etkileri, televizyon izleme alışkanlıkları, program analizleri, akıllı işaretler, radyonun 

işlevleri ve etkileri, gazete, dergi haberleri, internet kullanımı gibi konularda bilgi verilmektedir.  

Tablo 2. İlköğretim Medya Okuryazarlığı Dersi Öğretim Programı Kazanımları ve Öğretmen El 

Kitabı Ünite Başlıkları 

ÜNİTELER 

 

KAZANIMLAR ÜNİTE  BAŞLIKLARI 

ÜNİTE I Ünite Başlığı: İletişime Giriş 

 

Bu ünitenin sonunda öğrenciler; 

1.İletişimi tanıyarak ögelerini 

fark eder. 

2.İletişim türlerini sınıflandırarak 

örnekler verir. 

Ünite Başlığı: İletişime Giriş 

 

Alt başlıklar; 

• İletişim Süreci ve Öğeleri 
o Kaynak 
o Mesaj 
o Kodlama (Encoding)  
o Kanal 
o Hedef Kitle 
o Kod Açma (Decoding) 
o Tutum-Davranış Değişikliği 
o Geri Bildirim (Feedback) 

o Gürültü  

o Çevresel Bağlam 

• İletişim Türleri 

o Kişi İçi İletişim  

o Kişilerarası İletişim  

o Örgüt İçi İletişim 

o Kitle İletişimi 

o İletişim ve Kitle İletişim İlişkisi 

 

ÜNİTE II 

 

Ünite Başlığı: Kitle İletişimi 

Bu ünitenin sonunda öğrenciler; 

1. Kitle iletişimini tarif 

Ünite Başlığı: Medya Kavramı Ve Medyanın 

 İşlevleri 



II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi  1287  
 

II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongre Kitabı 

ederek kitle iletişim 

araçlarını sınıflandırır. 

2. İletişim ve kitle iletişimi 

arasındaki ilişkiyi fark 

eder. 

 

Alt başlıklar; 

• Medyanın Başlıca İşlevleri 

• Medyanın Ekonomik Boyutu 

 

ÜNİTE III 

 

Ünite Başlığı: Medya 

Bu ünitenin sonunda öğrenciler; 

1. Medyayı tanıyarak 

işlevlerini sınıflandırır. 

2. Medyanın toplumsal, 

kültürel ve ekonomik 

yaşam üzerindeki 

etkilerini irdeler. 

3. Medyanın yayınlarında 

etik kurallara bağlı 

kalmasının önemine 

inanır. 

4. Medya okuryazarlığı 

kavramını tanıyarak 

medya mesajlarını 

algılamanın ve 

çözümlemenin önemini 

fark eder. 

Ünite Başlığı: Medya Okuryazarlığı Ve 

Türkiye’deki Uygulama Alanları 

 

Alt başlıklar; 

• Medya Okuryazarlığı Kavramı 

• Türkiye’deki Medya Okuryazarlığı 

Uygulamaları 

 

RTÜK VE MEB (2007) İlköğretim Medya Okuryazarlığı Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu, Ankara. 

RTÜK VE MEB (2007) İlköğretim Medya Okuryazarlığı Dersi Öğretmen El Kitabı, Ankara. 

Ancak İlköğretim Medya Okuryazarlığı Dersi Öğretim Programı ve İlköğretim Medya 

Okuryazarlığı Dersi Öğretmen el kitabı ünite başlıkları bakımından tutarlılık göstermemektedir.  

Örneğin programda II ünite “Kitle İletişim”i olarak verilirken, el kitabında “Medya Kavramı ve 

Medyanın İşlevleri” olarak yer almıştır. Programda üçüncü ünite “Medya” iken el kitabında “Medya 

Okuryazarlığı ve Türkiye’deki Uygulama Alanları” olarak farklılık göstermektedir. Buna bağlı olarak 

anlatılan konular kazanımlarla örtüşmemektedir.  Programda II. Ünitede yer alan tüm kazanımlar 

öğretmen el kitabında I. Ünitede anlatılmaktadır. Öğretmen el kitabındaki II. ve III. ünitenin konuları 

programdaki III. Ünitenin kazanımlarıyla sınırlıda olsa örtüşmektedir. Örneğin II: ünitenin konu 

anlatımında konunun yarısı Türkiye’deki Medya Okuryazarlığı Uygulamalarına ayrılmış olmasına 

rağmen programda bununla ilgili hiçbir kazanıma yer verilmemiştir (Tablo 2). 
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Hepsinden önemlisi tüm dünya ülkelerinde medya mesajlarının çözümlenmesinde Medya 

Okuryazarlığı Ulusal Liderlik Konferansı’nda belirlenen 5 kavram ve 5 anahtar soruya 

odaklanılmasına ve İlköğretim Medya Okuryazarlığı Dersi Öğretmen El Kitabı’nın III. Ünitesinde bu 

kavramların anlatılmasına rağmen İlköğretim Medya Okuryazarlığı Dersi Öğretim Programı içinde 

bunlarla ilgili hiçbir kazanıma yer verilmemesi büyük bir eksikliktir. Her tür medya mesajlarının 

çözümlenmesinde bu anahtar kavram ve soruların dikkate alınması ve bunun beceri haline 

dönüştürülmesi gerekirken İlköğretim Medya Okuryazarlığı Dersi Öğretim Programı’nın iletişim 

sürecini ve kitle iletişim araçlarını tanıtmak gibi bir amaca sahip olduğu görülmektedir. Bu açıdan 

değerlendirdiğimizde Türkiye’de medya okuryazarlığının henüz aşılama ya da koruyucu evrede 

olduğunu söylemek mümkündür. Oysa Dünyadaki uygulamalarda medya okuryazarlığı öğrencilerin 

kendilerini “yönlendirmede” kullanabilecekleri aşağıda belirtilen yetenekleri kazandırmada yardımcı 

olmaktadır; 

• Değişik kaynaklardaki bilgilere erişim. 

• Yazılı, sözel, görsel ve diğer medya türlerinde mesajların nasıl “kurgulandığını” analiz 

ve keşfetme. 

• Bir kişinin ahlaki, dini ve demokratik ilkeleri karşısında medyanın açık ve kapalı 

mesajlarını değerlendirme. 

• Çeşitli medya araçlarını kullanarak kendisine ait mesajları yaratma veya yayma (Jols 

ve Thoman, akt. Elma ve Kesten, 2008) 

Seçmeli Medya Okuryazarlığı Dersinin Programının hazırlanmasında beceriler, değerler ve 

ölçme değerlendirme kısmı başta sosyal bilgiler dersi programı olmak üzere diğer programlardan da 

yararlanılarak hazırlanmıştır. Ancak kavram konusunda sistematik bir çalışma yapılmamıştır. 

Programda Geleneksel değerlendirme yöntemlerinin yanı sıra alternatif değerlendirme yollarına da 

değinilmiştir. Ancak bunların spesifik olarak medya okuryazarlığı eğitimi çerçevesinde nasıl ele 

alınabileceği sorusuna yeteri kadar değinilmemiştir (Altun, 2008). 

Sonuç olarak; Thoman ve Jolls (2008)’un programında olduğu gibi daha çok öğrencinin 

yönünü bulması için gerekli olan yeteneklerin/beceri sürecinin, medya metinlerinin nasıl daha detaylı 

analizlerinin yapılabileceğinin, medya okuryazarlığının özellikle sınıf ve grup öğretiminde nasıl 

örgütleneceğinin ana hatları ve uygulamalarının verilmesi hem dersin daha anlamlı olmasını 

sağlayacak hem de öğretmenlere yol göstermesi açısından daha faydalı olacaktır. 

6. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Farklı ülkelerin medya okuryazarlığı eğitim programları incelendiğinde, medya eğitiminin ya 

farklı bir ders (Medya Uygulamaları) olarak ya da var olan birçok dersin (İngilizce, Dil ve İletişim 

Sanatları, Sosyal Çalışmalar, Tarih ve Yurttaşlık Bilgisi, Sağlık, Beslenme ve Tüketicilik) kapsamında 

zorunlu olarak verildiği görülmektedir. Oysa Türkiye’de bu ders seçmeli olarak okutulmaktadır.  Bu 
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dersin zorunlu ders olarak okutulması hatta sosyal bilgiler, tarih, fen ve teknoloji, yabancı dil eğitimi, 

sağlık bilgisi, vatandaşlık eğitimi gibi derslerle bütünleştirilerek verilmesi daha uygun olacaktır. 

Medya okuryazarlığının ilköğretimde mevcut müfredat programlarına “ara disiplin” veya “beceri” 

olarak dâhil edilmesi, ortaöğretimde ise ayrı bir ders olarak yer alması ile daha etkili bir medya 

okuryazarlığı eğitimi gerçekleştirilebilir.   

Eleştirel medya okuryazarlığı eğitimindeki dersler, öğretmenlerin, konuları belirlerken 

öğrencilerin yaş, seviye ve ilgilerini dikkate almalarına izin verecek şekilde esnek olmalıdır.  Bu 

derslerde öğretmenin medyaya ilişkin kendi analizlerini didaktik bir şekilde öğrenciye aktarması 

yerine, öğrenciye medyayı analiz etme becerisi kazandırması gerekir.  Bu dersin kapsamının medyayı 

reddetme, kötüleme ya da çocukları istenmeyen mesajlardan korunmak olmadığı, öğrencileri 

medyanın her alanında eleştirel okuryazar haline getirmek olduğu unutulmamalıdır.   

Okullarda medya okuryazarlığı eğitiminin başarıya ulaşabilmesi en önemli görev öğretmenlere 

düşmektedir.  Öğrencilerin bu derslerde her bir medya formunu ve medya ürünlerinin amaçlarını 

tanımaları ve araştırmaları sağlanmalıdır. Bu ders işbirlikli öğrenme temelinde hazırlanarak sınıflarda 

uygulamalı olarak işlenmelidir. Ayrıca bu dersi verecek olan sosyal bilgiler öğretmenlerinin 

programlarında bu ders zorunlu dersler içinde yer almalıdır.  Oysa eğitim fakülteleri müfredat 

programı içinde bu ders henüz zorunlu bir ders olarak yer almazken ancak birkaç eğitim fakültesi 

seçmeli ders olarak müfredatına almıştır.  Bu dersi verecek olan öğretmen adaylarına bu derse ait alan 

bilgisi yanında bu derslerde kullanabilecekleri yeni yaklaşımlar da öğretilmelidir. Öğretmenlik 

formasyonuna sahip olan iletişim fakültesi mezunlarının da bu konuda değerlendirilmesi düşünülebilir. 

Ayrıca bu ders için hevesli öğretmenlerle işe başlanabilir ve grup olarak çalışmak öğretmen 

motivasyonunu yükselterek destek sağlayabilir. 

Bu dersin amacı, kapsamı, hedefi, eğitileceklerle ilgili ilke ve prensiplerin saptanması ve 

uygulamalarla ilgili detaylar müfredat programında açıkça verilmelidir. Tüm medyadan gelen mesajlar 

Medya Okuryazarlığı Merkezi’nin belirlediği 5 ana kavram temelinde sorgulanmalıdır.  Bu derslerin 

kapsamında yetişkin ve ailelere bu dersin kapsamı, önemi vurgulanarak mesajları çözümleyebilecek 

farkındalık yaratılmaya çalışılmalıdır.  Bunun için okul-aile işbirliği sağlanmalıdır. 

Medya Eğitimi projesi bütün iletişim fakültelerinde ve eğitim fakültelerinde yer almalıdır.  

Ayrıca bu dersleri verecek olan öğretim üyelerinin yetiştirilmesi için seminerler düzenlenmelidir.  Bu 

çalışmalarda diğer ülkelerdeki medya okuryazarlığı eğitimi yakından izlenmelidir.  Bu derslerde 

kullanılacak materyaller önceden hazırlanmalı ve bu materyallerin sağlanmasında medya ile ilgili 

kuruluşlarının desteği alınmalıdır.  Avrupa ve Amerika’da olduğu gibi televizyon şirketleri, özel paket 

programlar, videolar, ders kaynakları, müfredata uygun medya metinleri hazırlayarak, öğretmenlerin 

kullanımına sunabilir.  Ayrıca kar amacı gütmeyen medya eğitimi örgütleri ve akademisyenlerin 
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medya eğitimini geliştirmek üzere ortak çaba göstermeleri gerekmektedir. Bu konularda araştırma 

yöntemlerinin oluşturulmasında ve standartların belirlenmesinde yarar vardır. 
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ÖZET 

Türk eğitim sistemi,  2004 yılında ilköğretimden başlayarak gelişen en önemli ve radikal 

değişimlerden birini yaşamıştır. Bu değişimin bir sonucu olarak, öğretmen yetiştirme programları da 

dönüşüme uğramıştır. Sadece ders programları değil, aynı zamanda öğretmen adaylarına verilen eğitim 

de öğretmen ve anlatım merkezliden yeni öğrenme anlayışının ilkelerine uygun olarak yapılandırmacı 

yöne doğru değişmiştir. İlköğretimdeki Sosyal Bilgiler dersi öğretim programı da bu değişimden 

etkilenmiştir. Yeni programın uygulayıcıları olarak öğretmen adaylarının, programa ilişkin algı ve 

düşünceleri araştırılması gereken konulardan biridir. Bu çerçevede araştırmanın amacı sınıf 

öğretmenliğinde okuyan öğretmen adaylarının 1998 ve 2004 yılı Sosyal Bilgiler Programlarına ilişkin 

bakış açılarını öğrenmektir. Araştırmada hem nitel hem de nicel araştırma yöntemleri kullanılmıştır. 

Araştırmada kullanılan anket açık ve kapalı uçlu sorulardan oluşmakta olup Marmara Üniversitesi 

Sınıf Öğretmenliği programına devam eden 252 üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencisine uygulanmıştır. 

Özellikle bu öğrencilerin seçilmesinin nedeni, hem 1998 hem de 2004 yılı programlarının ana 

perspektiflerinin neler olduğunu öğrenmelerini sağlayacak dersleri almış/tamamlamış olmalarıdır. 

Anketten başka, 18 öğretmen adayı ile de yarı yapılandırılmış görüşme yapılarak anketteki açık uçlu 

sorulara verilen yanıtların ardındaki nedensellikler incelenmeye çalışılmıştır. Açık uçlu yanıtlar İçerik 

Analizi’ne tabi tutulmuş ve belirli kategoriler altında incelemiştir; kapalı uçlu sorulardan elde edilen 

veriler ise SPSS İstatistik Programı ile analize tabi tutulmuştur. Sonuçlar, öğretmen adaylarının eski ve 

yeni programın temel felsefeleri ve ilkeleri noktasında belirli bir bakış açısı geliştirdiklerini 

göstermektedir. Öğretmen adayları yeni program aracılığıyla geliştirilecek beceri ve anlayışlara ilişkin 

farklı oranlarda da olsa bir bakış açısına sahiptirler.    
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Anahtar Kelimeler: Sosyal Bilgiler Programı, Öğretmen Adayı, Davranışçılık, 

Yapılandırmacılık        

 

ABSTRACT 

Turkish educational system has undergone a radical change in 2004, starting from elementary 

level in a stepwise fashion. As a logical consequence of this, teacher training programs both at 

undergraduate and graduate level have re-designed in Turkey. Not only the content of the program has 

been subject to change but also the pedagogy adopted by teachers have started to change from the 

narrative, lecture type methods towards more constructivist approaches. The social studies curriculum 

has also been applied to such a radical change. In this regard, finding out prospective teachers; 

viewpoints on the change and its consequences become an important issue since they will be expected 

to practice the new program in the new future. In line with this, the aim of the present research was to 

find out Turkish prospective classroom teachers; evaluations of the Social Studies Curricula launched 

in 1998 and 2004. Both qualitative and quantitative methods were used in the research. Open and 

closed-ended questions formed the questionnaire which was applied to 252 third and fourth grades 

prospective teachers who were attending teacher training program at Marmara University. The reason 

for choosing senior students was that they completed all the courses which would help them to 

develop a perspective about the old and new system of Social Studies. In addition to questionnaire, 

semi-structured interview was conducted with 18 prospective teachers in order to find out the 

reasoning behind their evaluation of Social Studies Curricula. Prospective teachers; written responses 

to open-ended questions and their verbal responses to interview questions were analyzed by using 

content analysis methods whereas their responses to closed-ended questions were analyzed by SPSS 

statistical program. Findings of the study indicated that the prospective teachers developed awareness 

regarding the main features of old and new social studies programs. They recognized the skills to be 

developed in students emphasized by the new program. They, albeit in differential ratios, seem to 

aware the main tenets of a constructivist teacher and the pedagogy to be used. 

Key words:  Social Studies Curricula, Prospective Teacher, Behaviorism, Constructivism 

 

1. GİRİŞ 

2004 yılı Türk eğitim tarihindeki önemli dönüm noktalarından biri olarak tarihe geçmiştir. Bu 

tarihe dek olan süreçte de, Türk eğitim sisteminde pek çok değişim yaşanmıştır. Ancak bu değişimler 

genellikle var olan sistemin üzerine bir ekleme, değiştirme ya da geliştirme ise sınırlı kalmakta idi. Bu 

çerçevede 2004 yılı amaç, içerik ve etki açısından bakıldığında Türk eğitim sisteminde çok radikal bir 

değişimi simgelemektedir. Bunun nedeni, değişime, öncelikle tüm sisteme ruhunu/anlamını veren 

öğrenme yaklaşımından başlanması ve eğitim sistemindeki diğer basamakların pek çoğunun bu ana 

değişimin izdüşümü çerçevesinde bütünüyle yeniden ele alınmasıdır. Nitekim değişen öğrenme 

anlayışı/felsefesi, öğrenme ve öğretme kavramlarının algılanmasında ve tanımlanmasında değişimi 



II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi  1295  
 

II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongre Kitabı 

gerektirmiştir. Buna paralel olarak da öğretim programlarından ders kitaplarına, sınıf içi etkinliklerden 

ölçme ve değerlendirmeye dek tüm süreç bu yeni algılamalar ekseninde yeniden tanımlanmış ve 

düzenlenmiştir. 

 

Tahmin edileceği üzere, böylesi büyük değişimlerin planlanması ve uygulanması çok da kolay 

değildir. Sistemin yürütücüsü olan öğretmenlerin hızla ve verimli bir şekilde değişime ayak 

uydurabilmesi gerekmektedir.  Nitekim böylesi değişimlerde, yeni sistem temelli hizmet içi eğitimler 

değişimin sancılarının azaltılması noktasında yaşamsal önem taşımaktadır. Bu değişim sürecine uyum 

noktasında eklemlenmesi gereken bir diğer kurum da öğretmen yetiştiren fakültelerdir. Yeni öğrenme 

anlayışının gerektirdiği yeterlilikler temelinde öğretmenlerin yetiştirilmesi orta ve uzun vadede 

değişimin başarılmasında kilit rol oynayacaktır. 21. yüzyılda değişen bilginin gerçek sermaye ve 

zenginlik yaratım kaynağı olduğunu dile getiren Hesapçıoğlu (2001, s.43), yaşanan yüzyılın 

egemenliğinin bilgi işçilerinden oluşan bir toplumsal yapıyla şekilleneceğini ve toplumsal yapının bir 

tür “riziko” toplumu olduğunu dile getirmektedir. Yaşanan değişimle, toplumsal yapıya 

kavuşturulacak birey profilini ortaya çıkaracak öğretmen adaylarının sahip olduğu yeterliklerle 

Türkiye’deki mevcut eğitim programını içselleştirebilmeleri, programı işlevsel kılabilecektir. Nitekim 

eğitim fakülteleri de bu değişim sürecinde programlarını yeni sistem paralelinde düzenlemişlerdir. Bu 

çerçevede yapılandırmacılık temelinde Türk eğitim sisteminde oluşan değişimi öğretmen adaylarının 

nasıl gördüğü, bu değişime yeterlilik/yetersizlik boyutlarındaki bakış açıları, araştırılması gereken 

boyutlardan biridir. Öğretmen adaylarının, İlköğretim Sosyal Bilgiler Programı’nın farklı alt boyutları 

ile ilgili görüşlerine yönelik çalışmalar yapılsa da, programın tüm alt boyutlarındaki değişimlere 

ilişkin öğretmen adaylarının görüşlerini alan kapsamlı bir çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır. Sözgelimi, 

Doğanay ve Sarı (2004) öğretmen adayları ve sınıf öğretmenlerinin programların temel yaklaşımına 

ilişkin değerlendirmelerini almışlardır. Öğretmen adayları “yansıtıcı inceleme alanı olarak sosyal 

bilgiler yaklaşımı”nı tercih ettiklerini belirtmişlerdir. Yanpar Yelken (2006) de araştırmasında, 

öğretmen adaylarının 2004 yılı İlköğretim Programı’nın öngördüğü tamamlayıcı değerlendirme 

yaklaşımına karşı olumlu tutum geliştirmelerinden ve etkili görmelerinden ötürü programı tercih 

etmelerini gerekçe olarak göstermektedir. Ocak ve Ocak’ın (2005) araştırmasında ise, öğretmen 

adaylarının öğrenci merkezli eğitimi tanımadıkları, öğrenci merkezli modelde kullanılan ve eklektik 

bir yaklaşımla hem süreci hem de ürünü değerlendirmede kullanılan portfolyo, rubrik gibi 

değerlendirme biçimleri hakkında çok fazla bilgiye sahip olmadıkları ortaya çıkmıştır. Bu araştırmalar 

bağlamında, geleceğin öğretmenleri olacak bugünün öğretmen adaylarının eğitim programlarının 

temel yaklaşım, amaç, içerik, öğrenme öğretme süreci ve değerlendirme boyutlarına ilişkin 

görüşlerinin değerlendirilmesi gerekmektedir. 

 

Bu çalışmada tüm ders programlarındaki değişimin değerlendirilmesi gibi çok geniş bir 

kapsam belirlenmesi yerine, Sosyal Bilgiler derslerindeki değişim ile sınırlı bir araştırma yapılması 
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öngörülmüştür. Araştırmada Sosyal Bilgiler dersindeki değişimlerin seçilmesinin nedeni, insan ve 

yaşamla yoğun ilişkisi nedeniyle eski ve yeni programlardaki değişimin en kolaylıkla fark edilecek 

derslerden biri olmasıdır. Bu çerçevede bu araştırmanın amacını; eğitim fakültesi sınıf öğretmeni 

adaylarının 1998 ve 2004 Sosyal Bilgiler Öğretim Programları'na ilişkin bakış açılarının belirlenmesi 

oluşturmaktadır. Bu amaç çerçevesinde yanıtları araştırılacak araştırma soruları aşağıdakilerdir.  

 

Araştırma Sorusu 1: Öğretmen adaylarının 1998 ve 2004 yılı İlköğretim Programları'na ilişkin 

algıları temel yaklaşım, amaç, içerik, öğrenme-öğretme süreci ve değerlendirme boyutları açısından 

farklılık göstermekte midir?  

Araştırma Sorusu 2: Öğretmen adaylarının 1998 ve 2004 yılı İlköğretim Sosyal Bilgiler 

Programları’nın toplumsal yapıya kazandırmaya çalıştığı birey profiline ilişkin görüşleri nelerdir? 

 

2. YÖNTEM 

Geçmişte ya da halen var olan bir durumu değiştirmeden olduğu gibi tanımlamayı amaçlayan 

tarama modeline (Arlı ve Nazik, 2003, s.5) göre yapılan bu araştırmada nicel ve nitel olmak üzere iki 

farklı yöntem kullanılmıştır. Öğretmen adaylarının görüşlerinin belirlenmesinde kapalı uçlu sorulardan 

oluşan anket ile araştırmanın niceliksel boyutu, öğretmen adaylarının görüşlerinin belirlenmesinde 

görüşme ile ankette yer alan açık uçlu sorularla araştırmanın niteliksel boyutu gerçekleştirilmiştir. 

 

Araştırmanın evrenini, İstanbul ilindeki üniversitelerin eğitim fakültelerinin sınıf öğretmenliği 

anabilim dalında 3. ve 4. sınıflarında öğrenim görmekte olan öğretmen adayları oluşturmaktadır. Bu 

seçimin nedeni 3. ve 4. sınıftan itibaren yapılandırmacılık temelli sosyal bilgiler öğretiminin anlam ve 

içeriğini öğrenmeleridir. Araştırmanın örneklemini ise Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi 

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda öğrenim görmekte olan 97’si bay, 155’i bayan olmak üzere 

toplam 252 öğretmen adayı oluşturmaktadır.  

 

Araştırmanın verilerinin toplanması için literatür taraması yapıldıktan sonra araştırmacının 

deneyimlerinden, Marmara Üniversitesi İlköğretim Bilim Dalı öğretim üyeleri ile çeşitli özel okul ve 

devlet okullarında çalışan öğretmenlerin görüşlerinden ve konuyla ilgili yapılan araştırmaların 

çalışmalarından yararlanılarak anket taslağı geliştirilmiştir. İlk aşamada hazırlanan anket taslağı  

anketteki olası kapsam, ölçüm, cevaplama ve örnekleme hatalarının (Baş, 2006, s.12) önüne 

geçebilmek amacıyla ilgili alan uzmanlarına inceletilmiştir. Alınan görüşler doğrultusunda anket 

formu tekrar gözden geçirilmiştir. Oluşturulan bu formun deneme (pilot) çalışması Sosyal Bilgiler 

Öğretmenliği Bölümü'nde öğrenim gören son sınıf öğrencilerinden 30’u ile yapılmış, ankete ilişkin 

eleştiriler tüm boyutlarıyla gözden geçirildikten sonra son şekli verilmiştir. 

 



II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi  1297  
 

II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongre Kitabı 

Araştırmada verilerin toplanmasında nicel veri toplama tekniklerinden "Öğretmen Adaylarının 

1998 ve 2004 İlköğretim Sosyal Bilgiler Programlarına İlişkin Değerlendirmeleri Anketi" ve nitel veri 

toplama tekniklerinden "Yarı-Yapılandırılmış Görüşme Formu"ndan yararlanılmıştır. Anketin yanı 

sıra görüşme yapılması, anketten elde edilen bulguları içerik açısından desteklemiş ve 

zenginleştirmiştir.  

 

Araştırma hem nicel hem de nitel özellik taşıdığı için anket sonuçlarının çözümlemesinde 

nicel analiz yöntemleri ve SPSS bilgisayar istatistik programından yararlanılmıştır. Anket verilerinin 

çözümlenmesinde öğretmen adaylarının kişisel özelliklerine ait değişken verilerin frekans ve yüzde 

değerleri tablolar halinde sunulmuştur. Anketin ikinci bölümünde, öğretmen adaylarının temel 

yaklaşım, amaç, içerik, öğrenme-öğretme süreci ve değerlendirme boyutlarına ilişkin edilen toplam 

puanların dağılımı Kolmogorov Simirnov Testi ile sınanmış ve elde edilen bulgularda dağılımların 

normal olmadığı belirlenmiştir. Bu bulgulardan yola çıkılarak puanların dağılımının normallik 

varsayımını karşılamadığı durumlarda non parametrik testlerden olan; ikili grup karsılaştırmaları için 

Mann Whitney U Testi, çoklu grup karsılaştırmaları için ise Kuruskal Wallis Testi kullanılmıştır 

(Büyüköztürk, 2003, s.150-153). İstatistiki analizler 0.05 anlamlılık düzeyinde yorumlanmıştır. 

 

Görüşmelerden elde edilen verilerin analizine ses kayıt cihazı ile elde edilmiş olan görüşme 

kayıtlarının, yazıya geçirilmesi ile başlanmıştır. Görüşme formundaki sorulardan elde edilen veriler, 

nitel araştırmalarda kullanılan veri çözümleme yöntemlerinden İçerik Analizi’ne tabi tutularak verilen 

yanıtlar kodlanmıştır (Yıldırım, Şimşek, 2004, 174). Kodlama yapıldıktan sonra veriler sınıflanmış ve 

kullanılan ortak ifadeler saptanarak madde haline getirilmiştir. Analizler yapılırken bazı öğretmenlerin 

sorulara birden çok yanıt verdiği görülmüştür. Bu nedenle sınıflandırmalar, verilen tüm yanıtlar 

dikkate alınarak yapılmıştır. Verilen cevapların frekansları kaydedilerek veriler nicel forma 

dönüştürülmüştür. 

 

3. BULGULAR 

Araştırma Sorusu 1: Öğretmen adaylarının 1998 ve 2004 İlköğretim Programları'na 

ilişkin algıları temel yaklaşım, amaç, içerik, öğrenme-öğretme süreci ve değerlendirme boyutları 

açısından farklılık göstermekte midir?  

 

Bu amaç doğrultusunda elde edilen bulgular aşağıda sunulmuştur. İlk olarak Tablo 1’de 40 

kapalı 2 açık uçlu sorunun yer aldığı ankette, 1998 ve 2004 İlköğretim Sosyal Bilgiler Programının 

“Temel Yaklaşım, Amaç, İçerik, Öğrenme-Öğretme Süreci ve Değerlendirme” boyutlarına ilişkin 

öğretmen adayı görüşleri ile ilgili sonuçlara yer verilmiştir. Tabloda koyu siyah ile ifade edilen 

değerler en çok tercih edilen ifadeye dikkat çekmektedir. 
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Tablo 1: Öğretmen Adaylarının 1998 ve 2004 İlköğretim Sosyal Bilgiler Programlarına İlişkin 

Değerlendirmeleri Anket Bulguları 

 

 

Programların “Temel 

Yaklaşım, Amaç, İçerik, 

Öğrenme-Öğretme 

Süreci ve Değerlendirme” 

Boyutları 

1998 2004 

f (%) f (%) 
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1.Bireyin belli bir özelliğe sahip 

olduğunu gösteren, doğrudan ya 

da dolaylı olarak gözlenebilen 

davranışlar ön plana çıkar. 

16 

(6.3) 

82 

(32.5) 

54 

(21.4) 

85 

(33.8) 

15    

(6) 

15 

(6) 

56 

(22.2) 

30 

(11.9) 

114 

(45.2) 

37 

(14.7) 

2.Öğrenmeyi öğrenmenin 

gerçekleşmesini ön planda tutar. 

43 

(17.1) 

130 

(51.6) 

16 

(6.3) 

51 

(20.2) 

12 

(4.8) 

10 

(4) 

16 

(6.3) 

10 

(4) 

139 

(55.2) 

77 

(30.5) 

3.Ulusal kimliği merkeze alarak, 

evrensel değerlerin 

benimsenmesine önem verir. 

16 

(6.3) 

69 

(27.4) 

51 

(20.2) 

97 

(38.5) 

19 

(7.5) 

9 

(3.6) 

22 

(8.7) 

32 

(12.7) 

142 

(56.3) 

47 

(18.7) 

4.Bilgi; olguları, kavramları, 

ilkeleri ve süreçleri ezberlemek 

olarak görülmektedir. 

14 

(5.6) 
9      

(3.6) 
9   

(3.6) 

97 

(38.5) 

123 

(48.8) 

98 

(38.9) 

118 

(46.8) 

14 

(5.6) 

12 

(4.8) 

10 

(4) 

5.Bilginin taşıdığı değeri ve 

bireyin deneyimlerini dikkate 

alarak yaşama etkin katılımını 

geliştirici bir yaklaşıma sahiptir. 

34 

(13.5) 

161 

(63.9) 

32  

(12.7) 

23  

(9.1) 

2   

(0.8) 

8 

(3.2) 

4 

(1.6) 

9 

(3.6) 

127 

(50.4) 

104 

(41.3) 

6.Öğrencinin bilgiyi zihninde 

şekillendirmesini, bunun 

sonucunda da yeni bilgi 

üretebilmesini destekleyen 

anlayışın önüne geçer. 

31 

(12.3) 

78 

(31.0) 

27 

(10.7) 

87 

(34.5) 

29 

(11.5) 

47 

(18.7) 

68 

(27.0) 

20 

(7.9) 

63 

(25.0) 

54 

(21.4) 

7. Etkinlik merkezli olup 

öğrencileri düşünmeye, soru 

sormaya ve görüş alışverişi 

yapmaya özendirir. 

89 

(35.3) 

129 

(51.2) 

22  

(8.7) 

12 

(4.8) 

0       

(0) 

8 

(3.2) 

3 

(1.2) 

8 

(3.2) 

86 

(34.1) 

147 

(58.3) 

8.Öğrencinin yaşantısını ve 

bireysel farklılığını göz ardı eden 

bir anlayışa sahiptir. 

19 

(7.5) 

38 

(15.1) 

16       

(6.3) 

100 

(39.7) 

79 

(31.3) 

103 

(40.9) 

94 

(37.3) 

11 

(37.3) 

24 

(9.5) 

20 

(7.9) 

9.Her öğrenci için aynı hedefler 

ürüne dayalı olarak belirlenir ve 

5       27 34 133 53 61 123 27 30 11 
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hepsinin bu hedeflere aynı 

düzeyde ulaşması beklenir. 

(2) (10.7) (13.5) (52.8) (21.0) (24.2) (48.8) (10.7) (11.9) (4.4) 

10.Sosyal katılım becerileri 

gelişmiş bireyler yetiştirmeyi 

amaçlar. 

37 

(14.7) 

128 

(50.8) 

32 

(12.7) 

53  

(21.0) 

2     

(0.8) 

7 

(2.8) 

4 

(1.6) 

2 

(0.8) 

148 

(58.7) 

91 

(36.1) 

11.Öğrencilerin sosyal 

bilimcilerin bilimsel bilgiyi 

üretirken kullandıkları yöntemleri 

kazanmasını amaçlar. 

48 

(19.0) 

131  

(52.0) 

46 

(18.3) 

23  

(9.1) 

4    

(1.6) 

3 

(1.2) 

17 

(6.7) 

35 

(13.9) 

123 

(48.8) 

74 

(29.4) 

12.Bilgiyi deneyimlerine göre 

yorumlayıp, sosyal ve kültürel 

bağlam içinde oluşturan yurttaşlar 

yetiştirmeyi hedefler. 

39 

(15.5) 

121 

(48.0) 

37 

(14.7) 

51 

(20.2) 

4    

(1.6) 

4 

(1.6) 

8 

(3.2) 

10 

(4) 

154 

(61.1) 

76 

(30.2) 

13.Öğrencilere, hakkında bilgi 

verilen konuya ilişkin kalıp 

yargıları benimsetmeye çalışır. 

4   

(1.6) 

16    

(6.3) 

15   

(6.0) 

107  

(42.5) 

110   

(43.7) 

101 

(40.1) 

113 

(44.8) 

15 

(6) 

16 

(6.3) 

7 

(2.8) 

14.Öğrencinin geçmişten bugüne 

grup, kurum ve sosyal örgütleri 

ele alarak değişim, gelişim ve 

sürekliliği anlaması amaçlanır. 

13  

(5.2) 

99    

(39.3) 

83   

(32.9) 

54   

(21.4) 

3    

(1.2) 

5 

(2) 

9 

(3.6) 

40 

(15.9) 

160 

(63.5) 

38 

(15.1) 

15.Öğrencilerin farklı görüş, 

düşünce, inançlara karşı anlayışlı 

olabilmesi amaçlanır. 

36   

(14.3) 

87  

(34.5) 

44  

(17.5) 

78   

(31.0) 

7        

(2,8) 

7 

(2.8) 

8 

(3.2) 

5 

(2.0) 

118 

(46.8) 

114 

(45.2) 

16.Bilginin mutlak doğruluğu ve 

değişmezliği vurgulanır. 

9   

(3.6) 

15     

(6.0) 

9   

(3.6) 

119  

(47.2) 

100  

(39.7) 

96 

(38.1) 

121 

(48.0) 

10 

(4.0) 

19 

(7.5) 

6 

(2.4) 

17.Sosyal bilim disiplinleri iç içe 

geçmiş temalar etrafında  

örüntülenmiştir. 

37  

(14.7) 

102 

(40.5) 

67   

(26.6) 

39        

(15,5) 

7       

(2.8) 

5 

(2.0) 

13 

(5.2) 

38 

(15.1) 

131 

(52.0) 

65 

(25.8) 

18.Öğrencide esnek bir zihin 

yapısının oluşmasının önüne 

geçer. 

11   

(4.4) 

27  

(10.7) 

31   

(12.3) 

120  

(47.6) 

63  

(25.0) 

75 

(29.8) 

122 

(48.4) 

16 

(6.3) 

22 

(8.7) 

17 

(6.7) 

19.Savaşlar ve antlaşmalar 

kronolojik sıralama ile sunulur. 

8    

(3.2) 

11     

(4.4) 

35  

(13.9) 

104  

(41.3) 

94  

(37.3) 

41 

(16.3) 

63 

(25.0) 

86 

(34.1) 

50 

(19.8) 

12 

(4.8) 

20.Ders kitabı yazarı, sosyal 

olayların sunumunda kesin 

yanıtlar sunma iddiası taşımaz. 

77  

(30.6) 

127   

(50.4) 

29  

(11.5) 

14   

(5.6) 

5        

(2.0) 

8 

(3.2) 

12 

(4.8) 

18 

(7.1) 

144 

(57.1) 

70 

(27.8) 

21.İçerik, toplumsal yapıyı ortak 

bir paydada birleştirmeye çalışır. 

12   

(4.8) 

40   

(15.9) 

73   

(29.0) 

105 

(41.7) 

22  

(8.7) 

18 

(7.1) 

49 

(19.4) 

62 

(24.6) 

104 

(41.3) 

19 

(7.5) 
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22.Öğrencilerin üst düzey 

düşünme becerileri 

geliştirmelerine olanak tanır. 

53  

(21.0) 

150   

(59.5) 

36   

(14.3) 

12   

(4.8) 

1    

(0.4) 

7 

(2.8) 

2 

(0.8) 

5 

(2.0) 

133 

(52.8) 

105 

(41.7) 

23.Tarihsel söylem, geçmişin 

sorgulanmadan idealize bir 

şekilde sunumuna dayanır. 

14  

(5.6) 

24   

(9.5) 

27  

(10.7) 

103  

(40.9) 

84 

(33.3) 

71 

(28.2) 

108 

(42.9) 

35 

(13.9) 

27 

(10.7) 

11 

(4.4) 

24.İçerik birden fazla zeka türü 

dikkate alınarak hazırlanmıştır. 

92 

(36.5) 

118  

(46.8) 

27 

(10.7) 

11 

(4.4) 

4    

(1.6) 

8 

(3.2) 

5 

(2.0) 

6 

(2.4) 

101 

(40.1) 

132 

(52.4) 

25.Öğretmen kendi kararlarını 

öğrenciye benimsetmeye çalışır. 

6     

(2.4) 

22   

(8.7) 

16   

(6.3) 

145  

(57.5) 

63   

(25.0) 

74 

(29.4) 

143 

(56.7) 

10 

(4.0) 

16 

(6.3) 

9 

(3.6) 

26.Öğrenme-öğretme sürecinde 

tartışma, sunu, rol oynama, drama 

gibi yöntemlerden yararlanılır. 

60   

(23.8) 

137  

(54.4) 

17   

(6.7) 

33 

(13.1) 

5   

(2.0) 

3 

(1.2) 

4 

(1.6) 

4 

(1.6) 

116 

(46.0) 

125 

(49.6) 

27.Öğrencinin iletişim kurma 

sürecinde empati yapabilmesine 

olanak sağlar. 

66   

(26,2) 

133  

(52,8) 

34  

(13,5) 

16   

(6,3) 

3     

(1,2) 

2 

(0.8) 

4 

(1.6) 

4 

(1.6) 

112 

(44.4) 

130 

(51.6) 

28.Öğrenciler, geçmişte yaşanan 

olayları tarihi mekanlarda, hayal 

ederek zihinlerinde yeniden inşa 

ederler.                                 

49  

(19,4) 

138  

(54,8) 

42   

(16,7) 

18 

(7,1) 

5   

(2,0) 

3 

(1.2) 

6 

(2.4) 

26 

(10.3) 

143 

(56.7) 

74 

(29.4) 

29.Öğrenciye kavramlar sözlük 

anlamlarıyla sunulur. 

6    

(2,4) 

8     

(3,2) 

33  

(13,1) 

135  

(53,6) 

70   

(27,8) 

39 

(15.5) 

129 

(51.2) 

51 

(20.2) 

28 

(11.1) 

5 

(2.0) 

30.Öğrenciler bilgiyi değişen 

dünyanın sorunlarına karşı 

problem çözmede, eleştirel 

düşünme sürecinde kullanır. 

59    

(23,4) 

154 

(61,1) 

26    

(10,3) 

12  

(4,8) 

1      

(0,4) 

4 

(1.6) 

4 

(1.6) 

5 

(2.0) 

135 

(53.6) 

104 

(41.3) 

31.Öğretmen öğrencileri, görsel 

ve yazılı basının eleştirel 

okuyucusu olmaya yönlendirir. 

62 

(24.6) 

128 

(50.8) 

35 

(13.9) 

24 

(9.5) 

3 

(1.2) 

1 

(0.4) 

9 

(3.6) 

15 

(6.0) 

132 

(52.4) 

95 

(37.7) 

32.Öğrenciler, bireysel 

çalışmalara yönlendirilir. 

21 

(8.3) 

61 

(24.2) 

48 

(19.0) 

99 

(39.3) 

23 

(9.1) 

16 

(6.3) 

59 

(23.4) 

21 

(8.3) 

118 

(46.8) 

38 

(15.1) 

33.Öğrencilerin, birincil ve ikincil 

kaynakları kullanması istenir. 

16 

(6.3) 

99 

(39.3) 

71 

(28.2) 

59 

(23.4) 

7 

(2.8) 

2 

(0.8) 

9 

(3.6) 

29 

(11.5) 

167 

(66.3) 

45 

(17.9) 

34.Öğrenciler, bilimsel ve nesnel 

verilere dayalı olgularla kişisel 

görüş ve düşünceleri ayırmakta 

güçlük çeker. 

7 

(2.8) 

15 

(6.0) 

65 

(25.8) 

133 

(52.8) 

32 

(12.7) 

31 

(12.3) 

137 

(54.4) 

55 

(21.8) 

19 

(7.5) 

10 

(4.0) 
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35.Öğrencinin başarısı süreç sonu 

performansa göre değerlendirilir. 

42 

(16.7) 

63 

(25.0) 

10 

(4.0) 

72 

(28.6) 

65 

(25.8) 

53 

(21.0) 

82 

(32.5) 

5 

(2.0) 

54 

(21.4) 

58 

(23.0) 

36.Sınavlarda öğrenilenlerin 

olduğu gibi aktarımı istenir. 

9 

(3.6) 

13 

(5.2) 

7 

(2.8) 

99 

(39.3) 

124 

(49.2) 

77 

(30.6) 

129 

(51.2) 

16 

(6.3) 

24 

(9.5) 

6 

(2.4) 

37.Öğretmenler öğrenciyi çok 

farklı değerlendirme araçlarıyla 

değerlendirir. 

82 

(32.5) 

138 

(54.8) 

17 

(6.7) 

13 

(5.2) 

2 

(0.8) 

4 

(1.6) 

7 

(2.8) 

8 

(3.2) 

121 

(48.0) 

112 

(44.4) 

38.Öğretmenler ünitelerdeki 

kazanımlara uygun değerlendirme 

yöntemini geliştirmekte özgürdür. 

47 

(18.7) 

132 

(52.4) 

46 

(18.3) 

21 

(8.3) 

6 

(2.4) 

8 

(3.2) 

2 

(0.8) 

18 

(7.1) 

138 

(54.8) 

86 

(34.1) 

39.Öğrenci proje çalışmaları 

sonrası hem kendisini hem 

grubunu değerlendirme fırsatı 

bulur. 

83 

(32.9) 

118 

(46.8) 

34 

(13.5) 

14 

(5.6) 

3 

(1.2) 

6 

(2.4) 

4 

(1.6) 

4 

(1.6) 

129 

(51.2) 

109 

(43.3) 

40.Kısa cevaplı nesnel testlerle 

öğrenmenin gerçekleşip 

gerçekleşmediği anlaşılır. 

10 

(4.0) 

38 

(15.1) 

34 

(13.5) 

122 

(48.4) 

48 

(19.0) 

60 

(23.8) 

93 

(36.9) 

32 

(12.7) 

59 

(23.4) 

8 

(3.2) 

 

Öğretmen adaylarının vermiş olduğu yanıtlar genel olarak değerlendirildiğinde 1998 ve 2004 

İlköğretim Sosyal Bilgiler Programı’nın temel yaklaşım, amaç, içerik, öğrenme-öğretme süreci ve 

değerlendirme boyutlarına ilişkin farkındalık geliştirebildikleri görülmektedir. Aşağıda öğretmen 

adaylarının bazı anket maddelerine verdikleri yanıtlar irdelenecektir. 

 

"Öğrenmeyi öğrenmenin gerçekleşmesini ön planda tutar" ifadesine ilişkin dağılımlar 

incelendiğinde;  araştırmaya katılan öğretmen adaylarının 1998 İlköğretim Sosyal Bilgiler 

Programı'nda bu ifadeye %57.9 oranında katılmadıkları, 2004 İlköğretim Sosyal Bilgiler Programı'nda 

ise %85.8 oranında katıldıkları belirlenmiştir. Elde edilen bu bulgu da 1998 İlköğretim Sosyal Bilgiler 

Programı'nın öğrenmeyi öğrenmenin gerçekleşmesini ön plana tutamadığı, 2004 İlköğretim Sosyal 

Bilgiler Programı'nın öğrenmeyi öğrenmenin gerçekleşmesini ön plana tutabildiği şeklinde 

yorumlanabilir. Bilgi çağında yaşayan bireylerin, bilgiye erişme yollarını bilmeleri, ulaştıkları bilgileri 

kullanabilmeleri ve yeni bilgiler üretebilmeleri öğrenmeyi öğrenme ile mümkündür. Bireyin kendi 

öğrenme özelliklerini tanıması, öğrenmede yararlanılan stratejileri bilmesi, seçmesi ve kullanabilmesi 

olarak tanımlanan öğrenmeyi öğrenme ise 2004 Programı'nın temel argümanlarından birisidir. Nitekim 

öğretmen adaylarının 2004 Programı için öğrenmeyi öğrenmenin gerçekleşmesini kendilerine yol 

haritası edindikleri düşünülmektedir. 
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"Bilgi; olguları, kavramları, ilkeleri ve süreçleri ezberlemek olarak görülmektedir" ifadesine 

ilişkin dağılımlar incelendiğinde; araştırmaya katılan öğretmen adaylarının 1998 İlköğretim Sosyal 

Bilgiler Programı'nda bu ifadeye %87.3 oranında katıldıkları, 2004 İlköğretim Sosyal Bilgiler 

Programı'nda ise %85.7 oranında katılmadıkları belirlenmiştir. Elde edilen bu bulgu 1998 İlköğretim 

Sosyal Bilgiler Programı'nın bilginin ezberlenerek elde edilebileceğinin savunusunu yaptığı; 2004 

İlköğretim Sosyal Bilgiler Programı'nda ise bilginin ezberlenerek elde edilemeyeceği şeklinde 

yorumlanabilir. Davranışçı yaklaşımda öğrenme öğretme sürecinde derslerin öğretmenlerce anlatımı 

ekseninde kitaplara dayalı sunum esastır ve öğretmenler bilgi kaynağı oldukları için görevleri bu 

bilgilerini aktarmaktır. Öğrenciler öğretmence aktarılanı aynen alıp, tekrar etmeyi uygun görürler 

(Çınar, Teyfur ve Teyfur, 2006). Bu tekrar da genellikle ezber ile sınırlı bir öğrenme ortamını 

oluşturmaktadır. Öğretmen adaylarının yukarıda bu soruya ilişkin yanıtları, bilginin edinimi 

konusunda her iki programdaki köklü değişikliğin öğretmen adaylarınca yeterince anlaşılabildiğini 

ortaya koymaktadır. 

 

"Sosyal katılım becerileri gelişmiş bireyler yetiştirmeyi amaçlar" ifadesine ilişkin dağılımlar 

incelendiğinde; araştırmaya katılan öğretmen adaylarının 1998 yılı İlköğretim Sosyal Bilgiler 

Programı'nda bu ifadeye %65.5 oranında katılmadıkları, 2004 İlköğretim Sosyal Bilgiler Programı'nda 

ise %94.8 oranında katıldıkları belirlenmiştir. Elde edilen bu bulgu çerçevesinde, öğretmen adaylarının 

2004 yılı İlköğretim Sosyal Bilgiler Programı'nı, sosyal katılım becerileri gelişmiş bireyler 

yetiştirmeyi amaçlayan bir program olarak gördüklerini göstermektedir. Nitekim 2004 İlköğretim 

Sosyal Bilgiler Programı öğrencilerin kendisini, yakın çevresini etkileyen konularda bilgi sahibi olma, 

farklı grup ve durumların dinamiklerine uyma, sosyal katılımın gerekli olduğu durumları belirleme, 

yakın çevresini ve toplumu etkileyen konularda ihtiyaçların karşılanması için fikir üretme, bu fikri 

çevredekilere iletme, görüşme, tartışma, planlama, uzlaşma ve eylemde bulunma gibi değişik sosyal 

katılım becerileri geliştirmeyi öngörmektedir (MEB, 2005, s.55).  

 

"Bilgiyi deneyimlerine göre yorumlayıp, sosyal ve kültürel bağlam içinde oluşturan yurttaşlar 

yetiştirmeyi hedefler" ifadesine ilişkin dağılımlar incelendiğinde; araştırmaya katılan öğretmen 

adaylarının 1998 İlköğretim Sosyal Bilgiler Programı'nda bu ifadeye %63.5 oranında katılmadıkları, 

2004 İlköğretim Sosyal Bilgiler Programı'nda %91.3 oranında katıldıkları belirlenmiştir. Elde edilen 

bu bulgu 1998 İlköğretim Sosyal Bilgiler Programı'nda bilgiyi deneyimlerine göre yorumlayıp, sosyal 

ve kültürel bağlam içinde oluşturan yurttaşlar yetiştirmenin hedeflenmediği, 2004 İlköğretim Sosyal 

Bilgiler Programı'nda bilgiyi deneyimlerine göre yorumlayıp, sosyal ve kültürel bağlam içinde 

oluşturan yurttaşlar yetiştirmenin hedeflendiği şeklinde yorumlanabilir. Yapılandırmacılar, her bireyin 

gerçeklik kavramının, yorumsal yaşantılara göre değiştiğini belirtmektedirler (Yurdakul, 2005, s.41). 

1998 İlköğretim Sosyal Bilgiler Programı'nın bilginin kişiden kişiye değişmezliği vurgusunun aksine, 
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2004 İlköğretim Sosyal Bilgiler Programı'nın kuramsal temeli olan yapılandırmacılığın yorumlamacı 

felsefenin öğretmen adaylarınca anlaşıldığı düşünülmektedir. 

 

"Bilginin mutlak doğruluğu ve değişmezliği vurgulanır" ifadesine ilişkin dağılımlar 

incelendiğinde; araştırmaya katılan öğretmen adaylarının 1998 İlköğretim Sosyal Bilgiler 

Programı'nda bu ifadeye %86.9 oranında katıldıkları, 2004 İlköğretim Sosyal Bilgiler Programı'nda ise 

%86.1 oranında katılmadıkları belirlenmiştir. Elde edilen bu bulgu 1998 İlköğretim Sosyal Bilgiler 

Programı'nda bilginin mutlak doğruluğu ve değişmezliğinin vurgulandığı, 2004 İlköğretim Sosyal 

Bilgiler Programı'nda bilginin mutlak doğruluğu ve değişmezliğinin vurgulanmadığı şeklinde 

yorumlanabilir. Pozitivizm (Davranışçılık-Bilgiyi İşleme Kuramı) ve Pozitivizm Ötesi 

(Yapılandırmacılık) paradigmaları doğru değişkeni açısından değerlendiren Yurdakul (2005, s.40), 

pozitivizmde doğrunun deneysel süreçlerle elde edilen ve bireyden bağımsız nesnel olarak indirgenen 

sonuçlarla evrensel tek doğru anlayışının hakim olduğunu belirtirken, doğru mükemmel bilgiyi 

oluşturmaktır. Ancak pozitivizm ötesinde ise bireyin kendi anlamlarıyla "diğerleri" nin anlamlarının 

çelişmemesi yani çoklu bakış açısının hakim olduğu, diğerlerinin anlamlarına karşı bireyin kendi 

anlamlarını test etmesinin sosyal anlam birliği oluşturduğunu belirtmektedir. Pozitivizmin izdüşümü 

olan 1998 İlköğretim Sosyal Bilgiler Öğretim Programı'nın evrensel doğruluk söylemine öğretmen 

adaylarının katıldıklarını belirtmeleri ve 2004 İlköğretim Sosyal Bilgiler Öğretim Programı'nda bu 

ifadeye katılmadıklarını belirtmeleri her iki programının bilginin "ne"liğinin öğretmen adaylarınca 

anlaşıldığını göstermektedir. 

 

"Öğrencide esnek bir zihin yapısının oluşmasının önüne geçer" ifadesine ilişkin dağılımlar 

incelendiğinde; araştırmaya katılan öğretmen adaylarının 1998 İlköğretim Sosyal Bilgiler 

Programı'nda bu ifadeye %72.6 oranında katıldıkları, 2004 İlköğretim Sosyal Bilgiler Programı'nda bu 

ifadeye %78.2 oranında katılmadıkları belirlenmiştir. Elde edilen bu bulgu 1998 İlköğretim Sosyal 

Bilgiler Programı'nın öğrencide esnek bir zihin yapısının oluşmasının önüne geçtiği, 2004 İlköğretim 

Sosyal Bilgiler Programı'nın ise öğrencide esnek bir zihin yapısının oluşmasının önüne geçmediği 

şeklinde yorumlanabilir. Öğrencide esnek bir zihin yapısı oluşturmaya çalışan 2004 İlköğretim Sosyal 

Bilgiler Programı'nda sorgulama, bilginin oluşturulmasına katkı getirebilecek önemli uygulamalardan 

biridir. Yurdakul (2005, s.57), soru sorma düşünen bireyler yaratmada önemlidir demektir. Örneğin 5. 

Sınıf, "Bilim, Teknoloji ve Toplum" öğrenme alanında, "Gerçekleşen Düşler" ünitesinin ikinci 

kazanımı olan "Buluşların ve teknolojik ürünlerin toplum hayatımıza etkilerini tartışır" ifadesinde 

(Karagöz ve diğerleri, 2006, s.162) öğrencinin bahsedilen alan çerçevesinde toplumsal yapıya ilişkin 

birtakım çıkarımlar yapıp, bunu tartışması istenmektedir. Öğrenci bunu yaparken ise doğrudan, kendi 

zihinsel üretimini devreye sokarak düşüncelerini dile getirmektedir. Düşünen bireylerin ise zihin 

yapısı kalıplı düşünme modellerinden arınmış, esnek bir yapıdadır. Dolayısıyla esnek bir zihinsel 
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yapının 1998 İlköğretim Sosyal Bilgiler Programı'nda oluşturulamayacağı, 2004 İlköğretim Sosyal 

Bilgiler Programı'nda ise oluşturulabileceğinin öğretmen adaylarınca anlaşıldığı düşünülmektedir. 

 

"Tarihsel söylem, geçmişin sorgulanmadan idealize bir şekilde sunumuna dayanır" ifadesine 

ilişkin dağılımlar incelendiğinde; araştırmaya katılan öğretmen adaylarının 1998 İlköğretim Sosyal 

Bilgiler Programı'ndaki bu ifadeye %74.2 oranında katıldıkları, 2004 İlköğretim Sosyal Bilgiler 

Programı'ndaki bu ifadeye %71.1 oranında katılmadıkları belirlenmiştir. Elde edilen bu bulgu, 1998 

İlköğretim Sosyal Bilgiler Programı'nda tarihsel söylemin, geçmişin sorgulanmadan idealize bir 

şekilde sunulduğu, 2004 İlköğretim Sosyal Bilgiler Programı'nda tarihsel söylemin, geçmişin 

sorgulanmadan idealize bir şekilde sunulmadığı şeklinde yorumlanabilir. 1998 İlköğretim Sosyal 

Bilgiler Programı'nda öğrencinin sorgulama yapmasına olanak tanınmazken, yeni tarih öğretimi 

modeli ile örtüşen 2004 İlköğretim Sosyal Bilgiler Programı'nda, öğrenci tarihi kendi sorgulaması ile 

yeniden yazmak için eğitilecektir. Tarih öğretimi ile ulusal kimlik oluşturma ve tarih bilinci 

kazandırma hedefleri eski anlayışın getirisiyken, yeni anlayışta, öğrencilerin tarih eğitimi ile belli 

beceri, bilgi, tutum ve değerleri kazanmaları söz konusudur (Tekeli, 2007, Aktaran: Doğan, 2008, 

s.22). Dolayısıyla bu sonuçtan hareketle öğretmen adaylarının eski ve yeni tarih öğretimine ilişkin bu 

önemli kırılma noktasını fark edebildikleri düşünülmektedir. 

 

"Öğretmen kendi kararlarını öğrenciye benimsetmeye çalışır" ifadesine ilişkin dağılımlar 

incelendiğinde; araştırmaya katılan öğretmen adaylarının 1998 İlköğretim Sosyal Bilgiler 

Programı'nda bu ifadeye %82.5 oranında katıldıkları, 2004 İlköğretim Sosyal Bilgiler Programı'nda ise 

%86.1 oranında katılmadıkları belirlenmiştir. Elde edilen bu bulgu 1998 İlköğretim Sosyal Bilgiler 

Programı'nda öğretmenin kendi kararlarını öğrenciye benimsetmeye çalıştığı, 2004 İlköğretim Sosyal 

Bilgiler Programı'nda öğretmenin kendi kararlarını öğrenciye benimsetmeye çalışmadığı şeklinde 

yorumlanabilir. Öğretmenlerin aktaran konumunda olduğu davranışçılık kuramının egemen olduğu 

1998 İlköğretim Sosyal Bilgiler Programı'nda öğrenme öğretme sürecinde derslerin öğretmenlerce 

anlatımı ekseninde kitaplara dayalı sunum esastır ve öğretmenler bilgi kaynağı oldukları için görevleri 

bu bilgilerini aktarmaktır. Öğrenciler de bu göreve itaatkâr bir tavırla boyun eğerek öğretmence 

aktarılanı aynen alıp, tekrar etmeyi uygun görürler (Çınar, Teyfur ve Teyfur, 2006). Bu bağlamda 

öğretmen adaylarının 1998 İlköğretim Sosyal Bilgiler Programı'nın öğretmen merkezli yapısına ilişkin 

güçlü bir algı geliştirdikleri düşünülmektedir. 

 

"Öğrencinin iletişim kurma sürecinde empati yapabilmesine olanak sağlar" ifadesine ilişkin 

dağılımlar incelendiğinde; araştırmaya katılan öğretmen adaylarının 1998 İlköğretim Sosyal Bilgiler 

Programı'nda bu ifadeye %79 oranında katılmadıkları, 2004 İlköğretim Sosyal Bilgiler Programı'nda 

bu ifadeye %96 oranında katıldıkları belirlenmiştir. Elde edilen bu bulgu 1998 İlköğretim Sosyal 

Bilgiler Programı'nın öğrencinin iletişim kurma sürecinde empati yapabilmesine olanak sağlamadığı, 
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2004 İlköğretim Sosyal Bilgiler Programı'nın öğrencinin iletişim kurma sürecinde empati 

yapabilmesine olanak sağladığı şeklinde yorumlanabilir. Empati, "bir insanın kendisini karşıdakinin 

yerine koyarak onun duygularını ve düşüncelerini anlamasıdır" (Dökmen, 2006, s.135).  Öğrenciler, 

kültürel olarak birbirinden farklı ancak birbirine bağlı bir dünyanın içinde demokratik bir toplumdaki 

vatandaş rolünü ve ülkeler hakkındaki şeyleri öğrenirler ve hızlı teknolojik, ekonomik, politik ve 

sosyal değişme tarafından organize edilen karmaşık bir toplumda vatandaş sorumluluğunu geliştirmek 

için temel olan zihin alışkanlıklarını, tutum ve becerileri geliştirme ihtiyacındadırlar (Akengin ve 

Tuncel, 2004, s.216). Bu bağlamda da yenilenen ilköğretim programının küresel dünyaya uyum 

çabasında kendilerini başka bireylerin yerine koyup, onların bakış açısıyla dünyayı algılayabilecekleri 

bir düşün ortamının gerçekleşmesi, empati yeteneği gelişmiş bireylerce gerçekleştirilebileceği gerçeği 

karşımıza çıkmaktadır. Nitekim 2004 İlköğretim Sosyal Bilgiler Programı'nda "empati becerisi" 

ünitelere göre, öğrenciye doğrudan verilecek beceriler arasında yer almıştır (MEB, 2005, s.52). Elde 

edilen bu bulgu da 2004 İlköğretim Sosyal Bilgiler Programı'nın empati becerisini geliştirmeye 

yönelik olmasının öğretmen adaylarınca anlaşıldığını ortaya koymaktadır.  

 

"Öğretmen öğrencileri, görsel ve yazılı basının eleştirel okuyucusu olmaya yönlendirir" 

ifadesine ilişkin dağılımlar incelendiğinde; araştırmaya katılan öğretmen adaylarının 1998 İlköğretim 

Sosyal Bilgiler Programı'nda bu ifadeye %75.4 oranında katılmadıkları, 2004 İlköğretim Sosyal 

Bilgiler Programı'nda bu ifadeye %90.1 oranında katıldıkları belirlenmiştir. Elde edilen bu bulgu 1998 

İlköğretim Sosyal Bilgiler Programı'nda öğretmenin öğrencileri, görsel ve yazılı basının eleştirel 

okuyucusu olmaya yönlendirmediği, 2004 İlköğretim Sosyal Bilgiler Programı'nda öğretmenin 

öğrencileri, görsel ve yazılı basının eleştirel okuyucusu olmaya yönlendirdiği şeklinde yorumlanabilir. 

Amaca yönelik iyi sorular sorabilmek, konuları anlamak ve bilgiyle donatılmış, açık bir mantıkla karar 

verebilmek adına bir gerekliliktir. Gazeteciler ve televizyon muhabirlerince kullanılan bir beceri olan 

amaca götüren sorular sorabilme becerisinde "Kim?, Ne?, Ne Zaman?, Nerede?, Neden?, Nasıl?" 

sorularının cevapları aranır (MEB, 2005, s.77). Bu cevap arama sürecinde ise öğrenciler ister istemez 

görsel ve yazılı basının ister istemez eleştirel bir okuyucusu olurlar. Sosyal Bilgiler ders kitaplarında 

gazete haberleri hem sosyal sorunları gösteren ham kaynaklar olarak kullanılmış hem de örnek olay 

olarak işlev de görmüştür. 2004 İlköğretim Sosyal Bilgiler Programı'nın öğrenciyi böylesi bir sürece 

yönlendirmesinin, öğretmen adayları tarafından anlaşıldığı düşünülmektedir. 

 

Öğretmen adayları ile gerçekleşen görüşmelerde her iki programın temel yaklaşım, amaç, 

içerik, öğrenme-öğretme süreci ve değerlendirme boyutlarına ilişkin görüşleri alınmıştır.  Öğretmen 

adaylarının görüşmede belirttikleri görüşleri ile anketteki kapalı ve açık uçlu sorulardaki görüşleri 

birbiri ile eşdeğer tutarlılığa sahiptir. Öğretmen adaylarının görüşleri söz konusu beş basamağa göre 

Tablo 2’de özetlendiği gibidir. 
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Tablo 2: Öğretmen Adaylarının 1998 ve 2004 İlköğretim Sosyal Bilgiler Programlarına  

İlişkin Görüşleri (n=18) 

Kategoriler Ortak İfadeler 

 

 

 

 

 

Temel Yaklaşım 

GK4. …Biz 1998 ile öğretim görmüş insanlarız… Biz de birçok şey gördük, yıllarca tarih 

işledik, coğrafya işledik. Sorarsanız hiçbirini bilmem. Çünkü hepsini ezberledik. 

Etkinliğin "e" sini görmedik. 

GH6. …1998 tek tip insan yetiştirmek istiyor. 2004’te Sosyal Bilgiler öğretiminden yola 

çıkarak, çerçeveden bakmayı öngörüyor program. Ayrıca eleştirel düşünme becerisi 

ülkemizde çok az olan bir beceri. Yeni yeni insanlar farkına varmaya başlıyor… 

Farklılıkları birer zenginlik olarak görme olayı programla yavaş yavaş yerine oturacak 

gibi geliyor. 

GK9. … 1998 Programı öğretmen merkezli bir program ve öğrencilere birtakım hazır 

bilgiler verilir. Meşhur bir resim vardır: Öğrencinin tepesi boştur ve içine huniyle bir 

şeyler akıtılır.. 

GK11. …1998 programında öğretmen öğrenciyi boş bir tahta olarak ele alıyor 

GK15. …2004 felsefesi itibariyle öğrenciyi merkeze alan bir program. Öğrenciye nasıl 

öğreneceğini değil de, öğrenmeyi hayatın içine sokarak öğretiyor. 

 

 

 

 

 

Amaç 

 

 

 

GK2. …Eski programda önce toplum, sonra birey geliyordu. Bir itaat ve uyma davranışı 

vardı. Bu topluma ayak uydurma süreciydi. Eski yaklaşımda gördüğüm en önemli özellik 

şuydu: Herkesi aynı yapmaya çalışıyorlardı. Bütün bireyler aynıdır. Aynı davranışları 

gösterirler, aynı şekilde davranırlar, aynı şekilde düşünmeleri istenir. Ama yeni 

programda böyle bir şey yok. 

GK5. …. 2004 kendisini sorgulayan, eleştiren ,kendisinin farkında olan birey 

yetiştiriyor...1998’deki birey profili aynı olması gereken tek tip robot gibi. İnsanların tek 

tip düşündüğünü düşünüyorum. Ama şuan insanların bireysel farklılıkları var. Sen 

farklısın, herkes farklı… 

GK8. 1998 Programı sorumlu vatandaş yetiştirmeye çalışıyordu; ama eleştirmeyen, her 

şeyi kabul eden, kuralları uygulamakta çok disiplinli olan bireyler yetiştirmek 

hedefleniyordu. 2004 sorumlu ve eleştirel düşünebilen her şeyi olduğu gibi kabul 

etmeyen, bireyler yetiştirmeyi hedefliyor kanımca. 

 

 

 

İçerik 

 

 

GK8. …2004 Programı'nın temel felsefesi, bilgi bilenden bağımsız değildir. 

GK12. …2004 programında da teori boyutunda öğrendiğim kadarıyla, öğrenci bilgiyi 

kendi üretiyor, doğruyu kendi buluyor, direk almıyor diye düşünüyorum. 

GK14. … Önceki ders kitaplarında “Şunu yapmalısınız, şunu yapmamalısınız.” Sürekli 

bilgi aktarılıyordu öğrencilere. Bundan kaçınmak için; yeniye geçildi. Yani öğrencilerle 
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 birebir etkileşimli geçmesi için olabilir. 

GK16. …Eski kitap doğru davranış el kitabı gibiydi. “Şunu yapmalıyız, kırmızı ışıkta 

karşıya geçmeliyiz, dişlerimizi fırçalamalıyız.” gibi cümleler vardı. Yeni kitapta 

tezatlıklar bulunduruluyor… Yapılandırmacılıkta öğretmenlik monotonluktan çıkıyor. 

Kitabı al, oku, öğrenciye anlatırdan ziyade, biz de düşünüyoruz. 

 

 

 

Öğrenme-

Öğretme Süreci 

 

 

GK2. … 2004’te sınıfta en önemli bilgiyi veren insan öğretmen değildir. Dışarıdasınız 

artık. Öyle yetiştirilmişiz ki kendimi biraz dışlanmış bile hissettim. “Nasıl ya? Öğrenciler 

kendileri öğrenecek, ben neredeyim?”dedim; ama bunun öyle olmadığını görüyoruz. 

GK7. …1998 programında öğretmen dersi anlatır; öğrenci de pasif olarak dinlerdi ve 

hiç sorgulamadan alırdı. Sorgulamayan öğretmenin sunduğu bilgileri alan ve onları 

organize etmeden alan öğrenciler yetişti. 

GK10. …1998 çocukta bir şeyi oluşturmak yerine, altın tepside çocuğa türlü bilgiler 

sunuluyordu. Sanki çocuğun beynini açacağız ve içine bilgileri dökeceğiz. "Yemekten 

sonra ellerimizi yıkarız". Çocuğa yapması gereken söyleniyor. Dünyası sınırlandırılıyor 

çocuğun. 

GK17. …1998’deki bireye bilgiler dikte ettiriliyor. 1998 programı "dava adam"ı 

yetiştirir 2004 ise "tarafsız, akademik birey"  yetiştirir. 

 

 

Değerlendirme 

GK2. …Bir konuyu eski yaklaşımla öğrenciye anlatabilirsiniz. Anlatırsınız öğrenci 

öğrenir ya da öğrenmez sınavdan geçer ya da geçmez. Bu orada kalır                                                    

GK4. … Ölçme ve değerlendirmeden de öğrendiğim şudur: Bütün soru tiplerini, 

kullanmanız gerekir. Her alanda çocuğu ölçebilmeniz için… Öğrencilerime çok iyi 

sorular soracağım her soru tipinden kullanacağım. Her gün çok çeşitli etkinlikler 

hazırlayacağım.                           

 

Öğretmen adaylarıyla yapılan görüşmelerden elde edilen bulgular adayların 1998 Programıyla 

ilgili görüşlerinin kendi ilköğretim ve ortaöğretim yaşantılarından kaynaklandığı, 2004 Programı’na 

ilişkin teorik alt yapılarının üniversitede aldıkları eğitimle oluştuğunu göstermekle birlikte 

görüşmelerden elde edilen veriler, anketteki verilerle anlamsal bir tutarlılığa sahiptir.  

 

1998 ve 2004 Programı’nın temel yaklaşımına ilişkin verilen cevaplar, 1998 Programı’nın 

davranışçı ekolün, 2004 Programı’nın yapılandırmacı ekolün dışavurumu olduğunu göstermektedir. 

Öğretmen Adayı 67’nin anketteki açık uçlu sorulara verdiği cevap da bu veriyi desteklemektedir. 

  ÖA67 

1997 programı vatandaşlık aktarımını esas alan bir programdı. Toplum yapısına 

uygun, “iyi vatandaş” yetiştirmek esas alınıyordu. 2005 programı ise toplumsal 
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değerleri de göz ardı etmemekle beraber önce bireyi ele almaktadır. Kendine güvenen, 

düşünen, eleştiren bireyler yetiştirmek amaçlanmaktadır.      

1998 ve 2004 Programı’nın amaçlarına ilişkin verilen cevaplarda, 1998 Programı’nın tek tip 

birey profili yetiştirmeye çalıştığını, 2004 Programı’nın ise birbirinden farklı ve farklılıklara saygı 

duyan bireyler yetiştirmeyi amaçladığını göstermektedir. Öğretmen Adayı 2’nin anketteki açık uçlu 

sorulara verdiği cevap da bu veriyi desteklemektedir. 

  ÖA2 

98 programı bireysel farkları dikkate almayan ve öğrencinin kendini daha iyi ifade 

etmesine olanak sağlamayan bir program iken 2005 programı tersine daha çok 

öğrenci temelli bir programdır.  

1998 ve 2004 Programı’nın içeriğine ilişkin verilen cevaplarda, 1998 Programı’nda içeriğin 

olması gerekeni yansıttığını, Programı’nda bilginin bilenden bağımsız olmadığı gerçeğine dayandığını 

belirtmişlerdir. Öğretmen Adayı 47’nin anketteki açık uçlu sorulara verdiği cevap da bu veriyi 

desteklemektedir. 

ÖA47 

Kör gözlü, araştırmayan, bilgiyi olduğu gibi kabul eden, ilgisiz bireyler yetiştirmek 

için kullanıldığını düşünüyorum. 

1998 ve 2004 Programı’nın öğrenme-öğretme sürecine ilişkin verilen cevaplarda, 1998 

Programı’nda öğretmenin, 2004 Programı’nda öğrencinin merkezde olduğunu göstermektedir. 

Öğretmen Adayı 110’un ankette verdiği cevap da bu veriyi desteklemektedir. 

ÖA110 

98 programını işleyecek bir öğretmen olsaydım öğrencilik yıllarında uyuduğum gibi 

öğretmen masasında da uyurdum herhalde. Ancak yeni gelen sistem ve 2005 programı 

bunu değiştirdi. Ben aslına bakarsanız yapılandırmacı yaklaşımdan çok korkuyordum 

ilk duyduğumda. Ancak korkularım yersizmiş.   

 

Yukarıdaki öğretmen adayının 1998 programını kendi öğrenciliği temelinde değerlendirdiği ve 

bu sisteme ilişkin olumsuz duygular beslediği görülmektedir.   

 

Araştırma Sorusu 2: Öğretmen adaylarının 1998 ve 2004 İlköğretim Sosyal Bilgiler 

Programlarının toplumsal yapıya kazandırmaya çalıştığı birey profiline ilişkin görüşleri 

nelerdir? 
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 Öğretmen adaylarının 1998 İlköğretim Sosyal Bilgiler Programı’nın yetiştirmek istediği birey 

profiline ilişkin görüşlerinin alındığı konu hakkında, ankette yer alan açık uçlu soruya verdiği 

cevapların frekansları Tablo 3’te görüldüğü gibidir. 

Tablo 3: Örneklem Grubunun 1998 İlköğretim Sosyal Bilgiler Programı'nın Toplumsal Yapıya Kazandırmaya 
Çalıştığı Birey Profiline İlişkin Görüşleri (n=252) 

1998 İlköğretim Sosyal Bilgiler Programı 

Kullanılan İfade f 

Tek tip birey 56 

Önüne gelen bilgiyi olduğu gibi alan birey 41 

Toplumsal kurallara uyan/itaatkâr birey 32 

Sorgulamayan birey 31 

Ezberci birey 29 

Eleştirel düşünemeyen birey 25 

Kalıplara uygun düşünen birey 23 

Kendini ifade edemeyen birey 19 

Düşünme becerisine sahip olamayan birey 18 

Farklılıklara tepkisel birey 15 

Geçmişin ulusal değerleri ve tabularına bağlı birey 14 

Yorum yapamayan birey 12 

İyi insan/vatandaş 12 

Pasif birey 12 

Mutlak doğrunun dışına çıkamayan birey 11 

Dışa bağımlı birey 10 

Hata yapmayan/mükemmel/sorunsuz/ideal birey 8 

Araştırmayan birey 7 

Üretemeyen/yaratıcı olamayan birey 6 
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Öğrendiklerini yaşama aktaramayan birey 6 

Gelişime, değişime kapalı birey 5 

Gereğinden fazla boş bilgiyle yüklenen birey 4 

“Meli malı” sözcük kalıbına alışık birey 4 

Sosyalleşemeyen birey 3 

Paylaşımcı olmayan birey 2 

Diğer 8 

 Toplam 413 

Öğretmen adayları 1998 İlköğretim Sosyal Bilgiler Programı'nın toplumsal yapıya 

kazandırmaya çalıştığı birey profiline ilişkin belirttikleri görüşlere göre en çok tek tip, önüne geldiği 

bilgiyi olduğu gibi alan ve toplumsal kurallara uyan ve itaatkâr birey profillerini ölçüt almaktadırlar. 

Bu sonuçlara göre, öğretmen adaylarının 1998 İlköğretim Sosyal Bilgiler Programı'na ilişkin açık uçlu 

sorularda belirttikleri görüşleri ile anketteki söylemleri birbirini destekler niteliktedir. Öğretmen 

adayları 1998 Programı'nda aynılaştırılmış, sorgulama yapmayan, toplumun belirttiği doğru-yanlış 

kalıplarının dışına çıkmadan kendisine ne denirse onu yapan bir birey profilini ortaya çıkarmaktadırlar. 

Öğretmen adaylarının 2004 İlköğretim Sosyal Bilgiler Programı’nın yetiştirmek istediği birey profiline 

ilişkin görüşlerinin alındığı konu hakkında, ankette yer alan açık uçlu soruya verdiği cevapların 

frekansları Tablo 4’te görüldüğü gibidir. 

 

Tablo 4: Örneklem Grubunun 2004 İlköğretim Sosyal Bilgiler Programı'nın Toplumsal Yapıya Kazandırmaya 
Çalıştığı Birey Profiline İlişkin Görüşleri (n=252) 

2004 İlköğretim Sosyal Bilgiler Programı'nın Toplumsal Yapıya 
Kazandırmaya Çalıştığı Birey Profiline İlişkin Öğretmen 

Adaylarının Görüşleri 

Kullanılan ifade f 

Eleştirel düşünen birey 82 

Bireysel farklılıklara saygı duyan birey 61 

Düşünen birey 58 

Sorgulayan birey 50 

Araştıran birey 35 

Kendini rahat ifade edebilen birey 32 

Kendini gerçekleştiren birey 30 
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Bilgiyi yapılandıran birey 25 

Empati kurabilen birey 24 

Hoşgörülü birey 20 

Kendine güvenen birey 19 

Sosyal çevreye uyumlu/duyarlı birey 19 

Yaratıcı birey 16 

Gelişime/yeniliklere açık birey 15 

Üretken birey 14 

Sosyal birey 14 

Yorum yapabilen birey 13 

Basmakalıp doğruların ardına saklanmayan birey 13 

Yaşamına bilgiyi transfer edebilen birey 13 

İyi birey/vatandaş 13 

Problem çözme becerisine sahip birey 12 

Saygılı birey 11 

Aktif birey 11 

Öğrenmeyi öğrenen birey 10 

Bilim adamı gibi düşünebilen birey 7 

Çoklu bakış açısına sahip birey 7 

Karar verebilen birey 7 

Yaparak yaşayarak öğrenen birey 6 

Hak ve özgürlüklerini savunan birey 6 

Ulusal değerleri içselleştirmiş birey 6 

Evrensel bakabilen birey 6 

Üst düzey düşünme becerilerini kullanan birey 4 

Çok yönlü birey 4 

Kusursuz insan olmayacağının bilincinde olan birey 4 

Kişisel çıkarlardan soyutlanmış birey 4 

İletişim becerisine sahip birey 4 

Demokratik birey 4 

Ezber karşıtı birey 3 
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Sorumluluklarının farkında olan birey 3 

İnsancıl birey 3 

Sağduyulu birey 3 

Çağdaş birey 2 

Entelektüel birey 2 

Girişimci birey 2 

Diğer 5 

Toplam 702 

 

Öğretmen adayları 2004 İlköğretim Sosyal Bilgiler Programı'nın toplumsal yapıya 

kazandırmaya çalıştığı birey profiline ilişkin anketteki açık uçlu sorularda belirttikleri görüşlere göre 

en çok eleştirel düşünen, bireysel farklılıklara saygı duyan birey ve düşünen birey profillerini ölçüt 

almaktadırlar. Bu sonuçlara göre, öğretmen adaylarının 1998 İlköğretim Sosyal Bilgiler Programı'na 

ilişkin görüşleri ile 2004 İlköğretim Sosyal Bilgiler Programı'na ilişkin görüşleri birbirini destekler bir 

tutarlılığa sahiptir. Nitekim her iki programı niteleyen ifadeler birbirinin karşıtı düşüncelerden 

oluşmaktadır. Öğretmen adaylarının ortak paydada birleştiği kendini gerçekleştiren bireyler,  eleştirel 

ve sorgulayıcı bir özellik taşırken, farklılıklara da saygı duymaktadırlar.  

4. SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER 

Araştırma Sorusu 1: Öğretmen adaylarının 1998 ve 2004 İlköğretim Programları'na ilişkin 

algıları temel yaklaşım, amaç, içerik, öğrenme-öğretme süreci ve değerlendirme boyutları açısından 

farklılık göstermekte midir?  

Öğretmen adayları, 1998 ve 2004 İlköğretim Programları'na ilişkin algıları temel yaklaşım, 

amaç, içerik, öğrenme-öğretme süreci ve değerlendirme boyutları açısından farkındalık 

geliştirebilmişlerdir. Öğretmen adaylarının 1998 İlköğretim Sosyal Bilgiler Programı için katıldıklarını 

belirttikleri ifadeler, 2004 İlköğretim Sosyal Bilgiler Programı için katılmadıklarını belirttikleri 

ifadelerle tutarlılık göstermektedir. Aynı şekilde, öğretmen adaylarının 2004 İlköğretim Sosyal 

Bilgiler Programı için katıldıklarını belirttikleri ifadeler, 1998 İlköğretim Sosyal Bilgiler Programı için 

katılmadıklarını belirttikleri ifadelerle tutarlılık göstermektedir 

 

Araştırma Sorusu 2: Öğretmen adaylarının 1998 ve 2004 İlköğretim Sosyal Bilgiler 

Programlarının toplumsal yapıya kazandırmaya çalıştığı birey profiline ilişkin görüşleri nelerdir? 

Öğretmen adaylarının 1998 İlköğretim Sosyal Bilgiler Programı'nı temel yaklaşım, amaç, 

içerik, öğrenme-öğretme süreci, ölçme ve değerlendirme boyutları ile değerlendirerek toplumsal 

yapıya kazandırılmaya çalışılan birey profiline ilişkin görüşmelerde elde edilen görüşlerinin başında, 
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"sorgulamayan", "itaat eden", "tek tip" birey profili yer alırken ardından, "bilgiyi kayıt olarak alan", 

"kendi fikirlerini üretemeyen” birey profili gelmektedir.  
Öğretmen adaylarının 1998 İlköğretim Sosyal Bilgiler Programı'nı temel yaklaşım, amaç, 

içerik, öğrenme-öğretme süreci, değerlendirme boyutları ile değerlendirerek toplumsal yapıya 

kazandırılmaya çalışılan birey profiline ilişkin anketteki açık uçlu soruda elde edilen görüşlerinin 

başında, "tek tip", "önüne gelen bilgiyi olduğu gibi alan", "toplumsal kurallara uyan, itaatkâr" birey 

profili gelmekte, bunu, "sorgulamayan", "ezberci" birey profili ifadeleri takip etmektedir. 

Öğretmen adaylarının 2004 İlköğretim Sosyal Bilgiler Programı'nı temel yaklaşım, amaç, 

içerik, öğrenme-öğretme süreci, değerlendirme boyutları ile değerlendirerek toplumsal yapıya 

kazandırılmaya çalışılan birey profiline ilişkin görüşmelerde elde edilen görüşlerinin başında, "kendini 

gerçekleştiren", "eleştirel düşünen", "sorgulayan", "bireysel farklılıklara saygı duyan" birey profili yer 

alırken ardından, "fikirlerini savunan", birey profili gelmektedir. 

Öğretmen adaylarının 2004 İlköğretim Sosyal Bilgiler Programı'nı temel yaklaşım, amaç, 

içerik, öğrenme-öğretme süreci, ölçme ve değerlendirme boyutları ile değerlendirerek toplumsal 

yapıya kazandırılmaya çalışılan birey profiline ilişkin açık uçlu sorulardan elde edilen görüşlerinin 

başında, "eleştirel düşünen", "bireysel farklılıklara saygı duyan", "düşünen" birey profili yer alırken, 

ardından, "sorgulayan", "araştıran",  birey profili gelmektedir. 

Aşağıda, araştırmadan elde edilen sonuçlara ilişkin, konu ile ilgili farklı çalışmaların 

bulgularından da yararlanılarak yapılan değerlendirmelere yer verilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, 

öğretmen adaylarının 1998 ve 2004 İlköğretim Sosyal Bilgiler Programları'na ilişkin değerlendirmeleri 

çeşitli araştırmaların bulgularıyla sonuçları itibariyle paralellik göstermektedir. Öğretmen adaylarının 

2004 İlköğretim Sosyal Bilgiler Programı'nı seçmelerinde programın öğrenci merkezliliği argümanı 

başta olmak üzere programın alt boyutlarından öğrenme-öğretme sürecinde kullandıkları yöntemlerde 

Şimşek'in (2007) araştırmasında belirtildiği üzere, öğrencinin kendi etkinliklerine ve gözlemlerine 

dayalı olarak yargıya varmasını teşvik edici bir öğretim yaklaşımı olan, buluş yoluyla öğretimi tercih 

etmektedirler. Araştırmanın giriş kısmında belirtildiği üzere, Doğanay ve Sarı (2004)'nın yaptığı 

araştırma sonuçları göstermektedir ki; öğretmen adayları ve sınıf öğretmenleri ilk tercih olarak 

yansıtıcı inceleme yaklaşımını benimserken, sosyal bilgiler öğretmenleri sosyal bilimler yaklaşımını 

ilk tercih olarak belirtmektedirler. Bu da araştırmada öğretmen adaylarının 2004 İlköğretim Sosyal 

Bilgiler Programı'nı tercih etme ve 1998 İlköğretim Sosyal Bilgiler Programı'nı tercih etmeme 

nedenleri ile paralellik taşımaktadır. Yanpar Yelken (2006) de araştırmasında, öğretmen adaylarının 

2004 İlköğretim Sosyal Bilgiler Programı'nın öngördüğü tamamlayıcı değerlendirme yaklaşımına karşı 

olumlu tutum geliştirmelerinden ve etkili görmelerinden ötürü programı tercih etmelerinde gerekçe 

olarak göstermektedirler. Öğretmen adayları programın değerlendirme yaklaşımına ilişkin kendilerini 

ne kadar yeterli hissetseler de programın diğer alt boyutlarına göre değerlendirme boyutunda 

kendilerini daha az yeterli hissettikleri saptanmıştır. Bu da Ocak ve Ocak'ın (2005) araştırma sonuçları 

ile eşdeğer tutarlılığa sahip bir sonucu karşımıza çıkarmaktadır. Nitekim ilgili araştırmada, öğretmen 
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adaylarının öğrenci merkezli eğitimi tanımadıkları, öğrenci merkezli modelde kullanılan ve eklektik 

bir yaklaşımla hem süreci hem de ürünü değerlendirmede kullanılan portfolyo, rubric gibi 

değerlendirme biçimleri hakkında çok fazla bilgiye sahip olmadıkları tespit edilmiştir.  Bu sonuç ise 

öğretmen adaylarının programı bilme ve uygulama düzeylerine ilişkin yeterliliklerini değerlendirme 

boyutuna ilişkin değerlendirmelerinde bulundukları sonuçları ile paralellik taşımaktadır.  

Araştırma sorularına öğretmen adaylarının gerek anketteki açık ve kapalı uçlu sorulara, 

gerekse görüşmelere verdiği yanıtlardan elde edilen sonuçlar öğretmen adaylarının alana ilişkin 

farkındalık yaratması gerçeğini gösterdiğinden, Sosyal Bilgiler ders programı geliştirme 

çalışmalarında sistemdeki mevcut öğretmenlerin görüşlerinin alınmasının yanı sıra geleceğin 

öğretmenleri olacak bugünün öğretmen adaylarının da görüşlerinin alınmasına yönelik çalışmalara yer 

verilmesi önerilebilir. 
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Seher YARAR, Ayşegül ŞEYİHOĞLU 

Rize Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, RİZE 
seheryarar@gmail.com, aysegulseyihoglu@gmail.com 

ÖZET 

Bu araştırmanın amacı, ilköğretim 4. sınıf öğrencilerinin Sosyal Bilgiler dersinde “Birey ve 

Toplum” öğrenme alanının “Kendimi Tanıyorum” ünitesine yönelik hazırlanan öğrenme nesnelerine 

yönelik düşüncelerini ortaya çıkarmaktır. Araştırma nitel araştırma yöntemleri ile gerçekleştirilip, 

veriler NVivo8 programı ile analiz edilmiştir. Çalışma grubunu, Rize ili Çayeli ilçesindeki bir 

ilköğretim okulunun 4. sınıfında okuyan 30 öğrenci oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak, 5 hafta 

boyunca araştırmacı tarafından yürütülen derslerin sonunda öğrencilerin görüşlerini içeren 

kompozisyonlar kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda; öğrencilerin öğrenme nesnelerini 

beğendikleri ve böyle bir ortamda Sosyal Bilgiler dersini işlemenin eğlenceli, zevkli olduğunu 

belirttikleri, aynı zamanda derslerde kullanılan öğrenme nesnelerinin bu derse karşı olan düşüncelerini 

etkilediği ve farklı duyguları bir arada yaşamalarını sağladığı tespit edilmiştir. Sosyal Bilgiler dersinde 

öğrenme nesnelerinin kullanımının bu ders kapsamında karşılaşılan birçok soruna çözüm olacağı ve 

öğrencilerin Sosyal Bilgiler dersine karşı tutumlarını olumlu yönde etkileyeceği düşünülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Sosyal Bilgiler Eğitimi, İlköğretim, Öğrenme Nesnesi 

ABSTRACT 

The purpose of this study is to find out the opinions of the students on the learning objects 

designed for ‘I Get to Know Myself’ unit in the course of ‘Studying the Individual and Community’. 

The research was carried out with qualitative research methods and the data obtained were analyzed 

with NVivo8 programme. The study group consists of 30 students of 4th grade at an Elementary 

School in Çayeli, district of Rize. As a means of data collection, the compositions, including the the 

opinions of the students were used throughout the 5 week course carried out by the researcher. As a 

result, it was identified that the students had positive opinions on learning objects and in such an 

environment the students found the Social Studies lesson entertaining and enjoyable, moreover the 

learning objects used in the lessons influence their opinions and help having different feelings at the 

same time. It is envisioned that the usage of learning objects in Social Studies lesson will aid students 

to overcome many of the problems encountered in this course and affect the attitudes of the students to 

Social Studies positively.  

Key words: Teaching Social Studies, Elementary Education, Learning Objects  
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1. GİRİŞ 

 

Yaşadığımız bilgi ve teknoloji çağı, birçok alanda olduğu gibi eğitim sisteminde de değişimi 

kaçınılmaz kılmaktadır. Bu zorunluluktan hareketle yapılandırmacı yaklaşımı temel alan, öğrencinin 

daha çok aktif olduğu bir eğitim sistemi geliştirilmeye çalışılmaktadır. Araştırmalara göre (Öztürk, 

Ünal, 1998; Özkal vd. 2004; İskender & Altunayşam 2006; Aykaç, 2007; Güven & Alp, 2008), 

yenilenen müfredatla birlikte öğrenmenin farklı eğitsel etkinliklerle desteklenmesinin öneminin 

artması, derslerde farklı materyallerden faydalanma gereksinimini arttırmıştır. Bu gereksinim soyut 

kavramlar içeren dersler ile öğrencilerin somut evrede olduğu derslerde daha önemli bir hal alır. 

Örneğin; Sosyal bilgiler dersi, öğrencileri doğal ve toplumsal çevreleri hakkında bilgilendirebilecek 

temel derstir ve araştırmalar; (Issa vd. ,1999; Mock, 1999; Mistler-Jackson & Songer, 2000; Altınışık 

& Orhan, 2002; İskender & Altunayşam, 2006; Aktunç & Özçınar, 2008) ders kapsamında bulunan 

birçok soyut konunun somut duruma getirilerek öğretilmesinde, araç-gereçler büyük rol oynadığını 

ortaya koymaktadır. Bu durumun eksikliği veya yetersizliği, literatürde (Öztürk, Ünal, 1998; Özkal vd. 

2004), öğrencilerin derse yönelik tutumlarını olumsuz yönde etkileyen önemli bir faktör olarak 

karşımıza çıkmaktadır. 

Bilgisayarlar, diğer teknolojik araçlarla bütünleşik olarak birebir öğretim ortamı sağlayabilme 

ve bilginin kalıcı şekilde aktarılmasında etkili olma özellikleri nedeniyle öğrenme-öğretme aracı 

olarak kullanılmaktadır. Literatürde “Bilgisayar Destekli Öğretim” olarak tanımlanan bu öğretim 

biçiminin öğrenme-öğretme sürecine sağlayacağı faydalar pek çok araştırma ve geliştirilen eğitim 

yazılımı uygulamaları ile kanıtlanmaya çalışılmıştır (Akarsu vd., 1988; Özbağı, 1996; Doyle, 2001; 

Sezgin & Köymen, 2002; Atılboz, 2004; Arıcı & Dalkılıç, 2006; Bakar vd, 2008; Türksoy & Aşkar, 

2009).  

Bilgisayar Destekli Eğitim; öğrencinin bir bilgisayar başında, öğrencilerin gösterebilecekleri 

türlü tepkiler göz önünde bulundurularak hazırlanmış bir ders yazılımı ile karşılıklı etkileşimde 

bulunarak kendi öğrenme hızına göre kullanabildiği öğretim türü, bu soruna ilişkin uygulama ve 

araştırma alanıdır (Köksal 1981:28). Bir başka tanıma göre; eğitimde bilgisayar aracılığı ile konuların 

öğrencilere tanıtılıp öğretilmesi, bilgilerin ölçülüp değerlendirilmesi olayına Bilgisayar Destekli 

Eğitim” denilmektedir (Güran, 1988; Ağaoğlu, 1989). Sonuç olarak BDE denildiğinde; eğitim öğretim 

etkinlikleri sırasında eğitimi zenginleştirmek ve kalitesini yükseltmek için öğretmene yardımcı bir araç 

olarak bilgisayarlardan yararlanılması anlaşılmaktadır (Akt: Arslan, 2003). 

Bu anlamda “Öğrenme Nesneleri”, öğrencilere birbirleriyle iletişim kurabilecekleri ve çeşitli 

eğitsel faaliyetlerde bulunabilecekleri fırsatlar sağlama potansiyeliyle eğitimi desteklen, çoklu ortamın 

en güncel ve önemli elemanı olarak düşünülebilir. Çoklu ortam, dersin özelliği ve konunun örüntüsüne 

bağlı olarak öğretim ortamını zenginleştirmek ve öğrenmeyi somutlaştırmak amacıyla çeşitli araçlar 

yardımıyla öğretim materyalleri kullanılarak öğretimin gerçekleştirildiği ortamlar olarak tanımlanabilir 

(Altınışık & Orhan, 2002).  
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Öğrenme nesnesi, kendi başına bir bütün olan, aynı zamanda bir bütünün de parçası olabilen, 

üst verisi ile birlikte tanımlanan, bir kere tasarlandıktan sonra, paylaşılabilen ve yeniden kullanılabilen 

öğrenme amaçlı bir varlıktır (Aşkar, 2003). Uygun tasarlanmış öğrenme nesnelerinin kullanıldığı 

öğrenme ortamlarında öğrenciler sadece dinleyerek ve okuyarak öğrenmenin ötesine geçerler; 

öğrenciler öğrenme sırasında aktiftir, görerek ve yaparak öğrenirler.  

Öğrenme nesneleri içinde, çalışmanın da konusu olan, animasyonların kullanıldığı eğitim 

yazılımları sayesinde öğrencilere öğretilmek istenen soyut olayları veya varlıkları somutlaştırma ve 

zihinde canlandırma güçlükleri ortadan kaldırılabilmektedir (Akpınar, vd. 2005, Arıcı & Dalkılıç, 

2006; Bakar vd, 2008; Çakıroğlu vd, 2009; Türksoy & Aşkar, 2009). Böylece öğrenci için zengin bir 

öğrenme ortamı oluşturmak mümkün olabilmektedir. Böyle bir ortamdaki eğitim süreci ile (Çalışkan, 

2002), öğrenci sadece kendisine verilen kuru bilgilerle kalmamakta, aynı zamanda bu olayların nasıl 

gerçekleştiğini de görerek anlama imkânına kavuşmaktadır. 

Eğitim ve öğretime yapılacak yatırımların daha akılcı kullanılmasına ilişkin, gerekli eğitim 

politika ve stratejilerin oluşturulmasına önem verilmesi ve eleştirel bir bakış açısı getirilebilmesi 

adına, örencilerin teknolojik araç gereçlere yönelik düşünce ve tutumlarını belirleyebilecek çeşitli 

çalışmalar yapılmalıdır (Yavuz & Coşkun, 2008).  

Bu amaçla, gerek dünyada gerekse ülkemizde çeşitli disiplinlerde uygulamalı araştırmalar 

yürütülmüştür. Literatürde, Sosyal Bilgiler dersinde öğrenme nesnelerinin üst kümesi olan bilgisayar 

destekli öğrenme konusunda çalışmalar mevcut iken öğrenme nesnesinin kullanımı ile ilgili herhangi 

bir çalışma bulunmamaktadır. Başka bir ifade ile;  literatürde fen, matematik ve dil eğitiminde 

öğrenme nesnelerinden yararlanılmasına yönelik çalışmaların mevcudiyetine rağmen, sosyal bilgiler 

alanındaki çalışmaların eksikliği dikkat çekici boyuttadır. Bu sebeple; 2009–2010 eğitim-öğretim 

yılının güz döneminde gerçekleştirilen bu çalışmanın amacı, ilköğretim sosyal bilgiler dersinde 

öğrenme nesnelerinin kullanımına ilişkin ilköğretim öğrencilerinin görüşlerini ortaya çıkararak söz 

konusu eksikliği bir parça da olsa gidermektir. 

 

2. YÖNTEM 

 

2009–2010 eğitim-öğretim yılının Güz döneminde gerçekleştirilen bu araştırmanın amacı, 

ilköğretim 4. sınıf Sosyal Bilgiler dersinde öğrenme nesnesi kullanımına ilişkin öğrenci görüşlerini 

ortaya çıkarmaktır. Çalışma bu yönüyle nitel özellik göstermekte olup, içerik analizi yönteminden 

sonra elde veriler betimsel tarzda tablolaştırılarak yorumlanmıştır.  

Uygulama Ortamı 

Araştırma, Rize ili Çayeli İlçesinde bulunan bir ilköğretim okulunda gerçekleştirilmiştir. Okul 

idarecileri ve 4. sınıf öğretmeni ile yapılan görüşmeler sonucunda, teknolojik yeniliklere ve farklı 

uygulamalara açık oldukları tespit edilmiştir. Söz konusu olumlu düşüncelerinin araştırmanın sağlıklı 

yürütülmesine katkısı olacağı düşüncesi ile okul idarecileri ve öğretmen uygulama ile ilgili 
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bilgilendirilmiş, daha sonra da çalışmanın yürütüleceği sınıf belirlenmiştir. Okulda bulunan üç adet 

dördüncü sınıftan, çalışmanın yürütüldüğü sınıfın seçilmesinde; internet bağlantılı bir bilgisayar, bir 

projeksiyon cihazı ile perdesi ve beyaz perde mevcudiyeti etkili olmuştur. 

Çalışma Grubu  

Bu araştırma, 2009–2010 eğitim öğretim yılı güz döneminde, Rize ili Çayeli ilçesinde rasgele 

seçilen bir ilköğretim okulunda, öğrenim gören 18’i kız 12’si erkek olmak üzere 30 dördüncü sınıf 

öğrencisini kapsamaktadır. Bu öğrencilerin bulunduğu sınıf ise 3 adet sınıf içinden teknolojik altyapı 

imkânları göz önünde bulundurularak okul idaresi ve öğretmen görüşleri doğrultusunda seçilmiştir. 

Kullanılan Öğrenme Nesnesi: “Maceracı Kardeşler Can ile Canan” 

“Maceracı Kardeşler Can ile Canan”, ilköğretim dördüncü sınıf öğrencileri için Birey ve 

Toplum öğrenme alanı kapsamında yer alan “Kendimi Tanıyorum” ünitesi kazanımları doğrultusunda, 

araştırmacı tarafından, flash programı kullanılarak hazırlanmıştır. Hazırlanan bu öğrenme nesnesi 

kendi içinde de Can ve Canan isimli kardeşlerin üç farklı hikâyesinin anlatıldığı “Yarışma”, “Bin Bir 

Surat”, “Mısır’daki Kil Tablet” isimli üç bölümden oluşmaktadır. Öğrenme nesnesinin, flash programı 

sayesinde hareketlendirilerek etkileşimli hale getirilmesi, öğrencilere kendi hızlarında öğrenmelerini 

ve öğrenme ortamında aktif bir şekilde rol almasını sağlamıştır. Öğrenme nesnesinde yer alan 

maceraların senaryoları oluşturulurken; ilköğretim dördüncü sınıf sosyal bilgiler öğretim programı 

temelinde çalışılan ünite kazanımları, öğrenci düzeyi ile öğrencilerin içinde bulundukları sosyo-

ekonomik çevre göz önünde bulundurulmuştur. Ayrıca, öğretim materyali hazırlarken dikkat edilmesi 

gereken ilkeler de göz önünde bulundurulmaya çalışılmıştır. Tasarlanan bu öğrenme nesnesi, 

yapılandırmacı kuram çerçevesinde yer alan 5 E modelinin her aşamasında (giriş, keşfetme, açıklama, 

derinleştirme ve değerlendirme) kullanılmak üzere geliştirilmiştir. Çünkü uygulama boyunca tüm 

derslerin planları, 5E modeline uygun olarak hazırlanmıştır. 

Uygulama Süreci 

Uygulamanın başında, öğrencilere sınıf öğretmeni ve araştırmacı tarafından öğrenme nesneleri 

ve uygulama süreci ile ilgili bilgi verilmiştir. Uygulamalar haftada üç saat olmak üzere 5 hafta 

boyunca birinci yazar tarafından gerçekleştirilmiştir. Öğrenciler, Sosyal Bilgiler dersi “Kendimi 

Tanıyorum” ünitesinin konularını, öğrenme nesnesine dayalı olarak yapısalcılık 5E modeline uygun 

hazırlanan ders planları dâhilinde tamamlamışlardır. Uygulamalar esnasında sınıf öğretmeni de sınıfta 

bulunmuştur. Öğrenciler kimi zaman grup çalışmaları yürütmüşler, kimi zaman da bireysel olarak 

bilgisayar başında çalışmalarını tamamlamışlardır.  

Veri Toplama Araçları ve Verilerin Çözümlenmesi 

Araştırmanın verileri, araştırmacı ile birlikte yürüttükleri derslerin ardından,  öğrenciler 

tarafından, dersle ilgili düşüncelerini ifade etme amaçlı, yazılan kompozisyonlardan toplanmıştır. 

Daha sonra içerik analizi yapılmıştır. Nitel araştırmalarda içerik analizinde temelde yapılan işlem, 

birbirine benzeyen verileri belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya getirmek ve bunları 

okuyucunun anlayabileceği bir biçimde düzenleyerek yorumlamaktır (Yıldırım & Şimşek, 2006:227).  
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Veri toplama aracının güvenilir şekilde analiz edilebilmesi amacı ile; kompozisyonlar önce 

birinci yazar tarafından okunarak içerik analizi ile çözümlenmiş, daha sonra iki yazarla biraya 

gelinerek oluşan kodlar ve temalar hakkında fikir birliğine varana kadar tartışılmış ve temalara son 

şekli verilmiştir. Ardından kodlar temalar altında toplanarak, frekansları hesaplanarak yorumlanmıştır. 

Bu amaçla çalışmada içerik analizi yapılırken, NVivo 8 programı aracılığı ile öğrencilerin 

görüşlerinden yola çıkılarak temalar ve kodlar belirlenmiştir. Yine Nvivo 8 programı vasıtasıyla tüm 

tema ve kodlar oluşturulan modelde bir arada gösterilmiş, şekil 1 olarak sunulmuştur. Kodlar ve 

temaların daha iyi anlaşılabilmesi için, ilgili öğrencilerin görüşlerinden örnekler verilmiştir.  

 Verileri analiz etmek için kullanılan NNivo 8.0 programı, araştırmacının kodları özel temalar 

altında toplamasına, çok sayıda örneklem verisini karşılaştırmasına, yapılan işlemlerin gerektiğinde 

hızlıca tekrarlanmasına veya düzeltilmesine, elde edilen sonuçlara istenildiği zaman ulaşılmasına, 

kodlar ve araştırmacının notları arasında ilişki kurmasına ve elde edilen verilerin model, matris, grafik 

veya rapor halinde özetlenmesine imkân veren bir programdır (Cassell vd., 2005’den akt. Alaz & 

Birinci Konur, 2009).  

 

3. BULGULAR 

 

İlköğretim dördüncü sınıf öğrencilerinin öğrenme nesnelerine yönelik düşüncelerinin içerik 

analizi sonuçları Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1. İlköğretim Öğrencilerinin Öğrenme Nesnelerine Yönelik Düşüncelerinin Analizi 

 

TEMA KOD TEKRAR EDEN ÖĞRENCİLER f 
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Ü
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C
E
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E

R
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L
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Tutum 

Açısından  

Beğendim, Sevdim, Eğlendim 

30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 21, 20, 

19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 

8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 

29 

Derse Yönelik Düşüncelerim 

Değişti 
30, 24, 18, 7 4 

Şaşırdım, Heyecanlandım 20, 16, 15 3 

Yöntem-

Teknik 

Açısından 

Grup çalışması 21, 16, 14, 11, 8, 3, 1 7 

Oyun 30, 11, 9, 4 4 

Farklı Etkinlikler 29, 28, 23, 18 4 

Drama 9, 3 2 

O
L

U
M

SU
Z

 Zorlandım 22, 17, 15, 12, 8 5 

Sıkıldım 21, 16, 15, 12, 6 5 

Bazı Etkinlikler Kolaydı 22, 17, 16, 3 4 

Sesler, Görseller Farklı Olabilirdi 22, 16 2 
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Tablo 1’de öğrencilerin öğrenme nesneleri hakkındaki düşüncelerinin olumlu ve olumsuz 

olarak 2 tema altında toplandığı görülür. Ancak toplamda olumsuz görüş bildirme sıklığı(f=16), 

olumluya göre (f=53) azdır.  

Bu temalar detaylı olarak incelenecek olursa; olumlu ifadelerin; derse yönelik tutumlar ile 

kullanılan yöntem ve tekniklere dair oldukları görülür.  

Öğrencilerin Sosyal Bilgiler dersine yönelik geliştirdikleri olumlu tutum teması; dersi 

beğenme/sevme ve derste eğlenme, derse yönelik düşüncelerinin değişmesi, şaşırma/heyecanlanma 

şeklinde kodları kapsamaktadır.  Bu kodlar içinde; 29 öğrenci dersi beğendiğini-sevdiğini ve derste 

eğlenip zevk aldığını, 4 öğrenci ise derse yönelik düşüncelerinin değiştiğini, 2 öğrenci derslerde 

karşılaştıkları şeyler karşısında şaşırdığını ve 1 öğrenci ise derslerde heyecanlandığını ifade etmiştir.  

Öğrencilerin bu kodlara yönelik görüşlerine örnek olarak aşağıdaki ifadeler örnek verilebilir: -

Ö 28: “Her ders çok güzel ve eğlenceli oldu.” şeklinde görüş bildirirken başka öğrenciler ise şu 

şekilde ifade etmiştir; -Ö25: “Öğretmenimin verdiği bütün çalışmalarda eğlendim. Derslerde çok 

eğlendim, bütün dersler için teşekkür ediyorum demiştir.” -Ö 26: “Sosyal bilgiler dersi çok güzel, çok 

seviyorum. En çok sevdiğim ders sosyal dersi.”, -Ö 18: Ben sosyal bilgiler dersini çok seviyorum. 

Bütün dersler güzeldi ve benim öğretmenim benim düşüncelerimi değiştirmiştir.”, -Ö 20: “Parmak izi 

çalışmasında ilk çok şaşırdım, sonra da çok eğlendim.”, -Ö 16: “İkiz etkinliğinde hem çok 

heyecanlanmıştım hem de çok eğlenmiştim.” 

Öğrencilerin yöntem ve teknik açısından olumlu düşüncelerinin kaynağı; grup çalışması 

yapılması, oyun oynanıp, etkinlikler olarak farklı içerikler taşıması ve drama yapılmasıdır. 

Öğrencilerin 7 tanesi, öğrenme nesnelerinin grup çalışmasına olanak vermesinin, yöntem-teknik 

kullanımı açısından, derse yönelik düşüncelerine olumlu yönde katkı sağladığını ifade etmiştir. Yine 

“Yöntem-Teknik” teması başlığı altında yer alan kodlardan, “oyun”un 4 öğrenci, “drama”nın ise 2 

öğrencinin derse karşı düşüncelerini olumlu yönde etkilediği görülmüştür. Öğrenme nesnelerinin, 

farklı etkinlikleri bir arada kullanabilmeye imkân vermesi, 4 öğrenci tarafından derste kullanılan 

yöntem ve tekniklere karşı olumlu düşünce geliştirmede etkili olmuştur.  

Öğrenciler bu düşüncelerini şu şekilde dile getirmişlerdir; Örneğin; -Ö 8: “Grup çalışmasına 

çok emek verdiniz, teşekkür ederim.”, -Ö 3: “Sosyal bilgiler dersinde birçok grup çalışması yaptık.”, -

Ö 21: “Sosyal Bilgiler dersinde en çok grup çalışmalarını sevdim.”, -Ö 9: “Sosyal bilgiler dersinde 

oyun oynamak, dramalar yapmak ve şarkı söylemek çok güzeldi.”, -Ö 3: “ Konuyu işlerken 

duygularımızı drama ve rol yaparak işledik., -Ö28: “Seher öğretmenimle işlediğimiz dersleri çok 

sevmiştim çünkü çok eğlenmiştim, bir sürü etkinlik yapmıştık.”, -Ö 29: “Hayatta en güzel işlediğim ve 
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eğlendiğim ders oldu. Bu dersi çok sevmiştim çünkü bir sürü etkinlik yapmıştık.” şeklinde ifadeler 

kullanmışlardır. 

Öğrenme nesnelerinin sosyal bilgiler dersinde kullanılması olumlu düşüncelerin yanı sıra 

öğrencilerde olumsuz duyguların da oluşmasına sebep olmuştur. Sosyal Bilgiler dersinde öğrenme 

nesnesi kullanmanın getirdiği olumsuz düşüncelerin altında yatan sebepler; zorlanma, sıkılma, kolay 

bulma ve sesleri/görselleri beğenmemedir. Bu bağlamda; 5 öğrenci, “Soyağacı” grup çalışması 

etkinliği başta olmak üzere zorlandıklarını, yine 5 öğrenci uygulamadan sıkıldıklarını ifade etmiştir. 

Bunun yanı sıra etkinlikleri kolay bulan öğrenci sayısı ise 4’tür. 2 öğrenci ise öğrenme nesnelerinde 

kullanılan seslerin ve görsellerin daha farklı olabileceğini dile getirmiştir.  

Örneğin, -Ö 22: “Soyağacı biraz daha süslü olabilirdi. Mesela soyağacının yanına süsler 

konulabilirdi. Sessiz sinemadakiler biraz daha zor olabilirdi, hayvan taklitleri gibi. Can’ın albümüne 

komik bebeklik resimleri konulabilirdi. İkiz etkinliği biraz daha şaşırtıcı olabilirdi.”,  -Ö 17: 

“Soyağacı grup çalışması etkinliğinde çok zorlandım, biraz daha kolay olabilirdi. Ama Mısır’daki Kil 

Tablet etkinliği de çok kolay geldi bana, onu daha zor yapabilirdiniz öğretmenim.”, -Ö 15: “Soyağacı 

grup çalışması biraz zordu ama yine de yapabildim.”, -Ö 6: “Soyağacı grup çalışması etkinliğinde 

biraz sıkıldım çünkü biraz zor geldi.”, -Ö 16: “Can ile Canan’ın etkinliğinde ses yüzünden biraz 

uykum geldi.”, -Ö 3: “Sosyal Bilgiler dersinde yaptığımız bazı grup çalışmaları çok kolaydı daha zor 

olmasını isterdim.”  

 

4. TARTIŞMA VE SONUÇLAR 

 

Araştırmadan elde edilen bulgular değerlendirildiğinde ortaya çıkan sonuçların, görsel hale 

getirilerek daha anlaşılabilir olması için NVivo 8 programında model oluşturulmuştur. 
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Şekil1. İlköğretim Öğrencilerinin Öğrenme Nesnelerine Yönelik Düşüncelerinin Modeli 

 

Şekil 1’de görüldüğü gibi; öğrencilerin Sosyal Bilgiler dersinde öğrenme nesnesi kullanımına 

yönelik olumlu düşüncelerinin başında Derslerde kullanılan yöntem-teknikler konusundaki olumlu 

düşünceleri frekanslarına göre sırasıyla; grup çalışması, oyun, farklı etkinlikler ve dramadır. 

Literatürde incelendiğinde; öğrencilerin derslerde eğitsel oyun kullanımına olumlu yaklaştığı ve oyun-

tabanlı öğrenmeyi klasik öğrenme yöntemlerine (kitaptan okumak, öğretmeni dinlemek gibi) tercih 

ettikleri görülmüştür (Karakuş, vd., 2008; Bakar, vd., 2008). Bu sonuçlar çalışma sonuçlarıyla 

paralellik göstermektedir.  

Araştırmanın sonucunda Sosyal Bilgiler dersine yönelik tutum açısından; öğrencilerin 

öğrenme nesnelerini beğendikleri ve böyle bir ortamda Sosyal Bilgiler dersini işlemenin eğlenceli, 

zevkli olduğunu belirttikleri, aynı zamanda derslerde kullanılan öğrenme nesnelerinin bu derse karşı 

olan düşüncelerini etkilediği ve farklı duyguları bir arada yaşamalarını sağladığı tespit edilmiştir. 

Öğrencilerin öğretimde teknolojik araç gereçleri kullanmalarının, öğrencilerin tutumlarını olumlu 

etkilediği yönünde, başka araştırma sonuçlarına da rastlanmıştır (Dalton & Hannafin,1986; Gunter vd., 

1998; Yavuz & Coşkun, 2008). 

Öğrenme nesnelerin öğrencilerde oluşturduğu olumsuz düşünceler ise etkinliklerin zor ya da 

kolay olması ve sıkılma ifadeleri şeklinde dile getirilmiştir. Ders esnasında tüm öğrencilerin 

seviyesine hitap edebilmek oldukça güç bir iştir. Seviyeye uygun olmayan etkinlikler öğrencilerin 
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olumsuz düşüncelere sahip olmasına neden olabilir.  Çakır (2006) ve Özsoy (2007)’a ait çalışmalar da 

öğretim sürecinin seviyeye uygunluğuna vurgu yapan sonuçlar içermektedir.  

Araştırmada, öğrenme nesnelerine yönelik olarak ortaya çıkan bir diğer olumsuz düşünce 

kullanılan renk, görsel ve seslerin daha farklı olması isteğidir. Ayrıca Öğrenme nesneleri gibi web 

ortamında birçok imkân sunan bu teknolojiler sadece içerik olarak değil, görsel olarak ta nitelikli 

hazırlandıkları zaman etkili olabilmektedirler. Çalışmalar göstermektedir ki; görmeye dayalı 

unsurların ve uyarıcıların yaygınlaşmaya başlamasıyla birlikte, eğitimde giderek artan bir verimliliğin 

söz konusu olması beklenirken, bilinçli ya da bilinçsiz şekilde hazırlanmış öğretici materyallerden 

oluşan öğrenme ortamları ve bu ortamların formal eğitimde izdüşümleri mevcuttur (Kılıç, Seven, 

2003; Yazar, 2003; Lord 2001; Özay, Hasenekoğlu, 2007; Bean vd. 1990; Reid 1990, Dündar, 1995; 

Güneş, 2002: akt: Şeyihoğlu, vd. 2009).  

Yukarıda sözü edilen sonuçlar ve bu konuda yapılan diğer araştırmaların sonuçlarına dayalı 

olarak sosyal bilgiler dersi kapsamında, öğrenme nesnelerinin, karşılaşılan birçok soruna çözüm 

olacağı düşüncesinden hareketle bazı öneriler getirilmeye çalışılmıştır.  

• Çalışma öğrenme nesnelerinde kullanılan görsellerin öğrenci ilgi ve seviyesine uygunluğunun 

önemini ortaya çıkarmıştır. Bu doğrultuda kullanılan görseller, renkleri, senaryolar ve fon 

müziklerinin, öğrencinin dünyasından seçilerek ilgi ve ihtiyaçlarına, gelişim seviyeleri ve 

önbilgileri hitap eder nitelikte olmasına dikkat edilmelidir. Aksi durumda uygulama; seviye 

üstü veya altı kalabilmekte, bunun sonucunda da, öğrenciler sıkılıp derse karşı olumsuz veya 

önyargı içeren düşünceler geliştirebilmektedirler. Görseller ve renklerin öğrenci seviyesine 

uygunluğu için ise; grafik tasarım uzmanları görüşleri alınarak nesne geliştirilmesi önerilebilir. 

• Çalışmada ortaya çıkan, öğrencilerin grup çalışmalarını sevmeleri ve bu etkileşim içinde derse 

yönelik olumlu düşünceler geliştirdikleri sonucundan hareketle, sosyal bilgiler dersinde, 

öğrencilerin kendilerini gerçekleştirme imkânı buldukları, grup çalışması içeren yöntem ve 

tekniklere daha çok yer verilmelidir. 

• Öğretmenlerimiz öğrenme nesnelerini bulup kullanabilecekleri yerli ve yabancı öğrenme 

nesnesi ambarları hakkında bilgilendirilmeli, bu alanlara erişimleri kolaylaştırılmalıdır. 

• Öğretmenlerin yetiştirildiği eğitim fakültelerinde öğretmenlerin teknolojik araç gereçlerini 

derslerinde uygulamaları için gerekli bilgi ve becerilerin kazandırıldığı derslerin yanı sıra, 

derslerde materyal geliştirmede faydalanabilecekleri flash programı gibi farklı bilgisayar 

yazılımlarını kullanmalarını sağlayacağı derslere yer verilmelidir. Böylece teknolojik alt 

yapıya sahip araç ve gereçlerin sadece kullanımı değil, bireysel ihtiyaçlara göre üretimi de 

sağlanabilir. 

• Göreve devam eden öğretmenler için, eğitim fakültelerinin Bilgisayar Teknolojileri Eğitimi 

Bölümü öğretim elemanları ile öğretmenlerin işbirliği yapılarak öğrenme nesnesi tasarlamada 
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faydalanılabilecek programların etkin kullanımı konusunda hizmet içi eğitim programları 

düzenlenmelidir.  

• Milli Eğitim Bakanlığı bünyesi (www.egitim.gov.tr) öğrenme nesnesi ambarında bulunan 

nesnelerin, ilköğretim seviyesinde olanlarının sayısı arttırılarak, öğretmenlerin gelişmelerden 

haberdar edilmesi ve derslerinde kullanımının yaygınlaştırılması teşvik edilmelidir. 

• Araştırma yapıldığı çalışma grubu ve ünite ile sınırlı kalmıştır. Sosyal Bilgiler dersi için ilk 

defa denenmiş olan bu çalışma sosyal bilgiler dersinin diğer öğrenme alanları için ve farklı yaş 

gruplarında denenerek öğrenme nesnelerinin uygulanabilirliği tartışılmalıdır. 

• Öğretim teknolojilerine yapılacak yatırımları daha sağlıklı yönlendirebilmek için sadece 

öğrencilerin değil, öğretmenlerin, öğretmen adaylarının, okul yönetiminin ve velilerin de 

görüşleri alınabilir. 
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ÖZET 

Toplumun aynası olan dil, ait olduğu toplumun değerleri, ihtiyaçları, siyasi ve dini değişimleri 

kültürel unsurlarıyla şekillenmekte ve gelişmektedir. Türkçede bu olumsuz etkilenmenin yansımaları 

dilin birçok yönünde hala tartışmaları sürdüğü gibi kendini göstermektedir. 

Türkçenin düşünce sistemini ve gramer mantığını göz ardı emek suretiyle yabancı emellere, 

farklı siyasi amaçlara hizmet eden çevreler türemiştir. Sorunun kaynağı yabancı dillerin gramer 

yapılarında aranmalıdır. 

Din değişikliğinden sonra, İslam kültürüyle birlikte Arap ve Fars dillerinin etkileri, özellikle 

bağlaçların bağlama edatlarının Türkçenin cümle yapısına etkisi dilimizin bu alanda gördüğü ilk 

olumsuz etkilerdendir. 

Bu etkiler devam ederken Tanzimatla birlikte, Batı dillerindeki gramer mantığı özellikle 

Fransızcanın gramer kalıpları Türkçenin yapı ve işleyiş özelliklerine ters düşerek etkisini göstermiştir. 

Bu kalıplar fiilimsilerin cümle içinde yardımcı cümle görevinde olduğunu düşündürdüğü için bazı 

gramercilere Türkçede “ girişik birleşik cümle” çeşidinin varlığını savundurmuştur. 

Ne var ki bu görüş ele alınırken, Türkçenin yapı ve işleyiş özellikleri, anlam merkezli bir dil 

olması, temel cümleye bağlı yardımcı cümlelerin Hint – Avrupa dil ailelerine ait bir özellik olması göz 

ardı edilmektedir. Türkçe şekle dayalı yapıların oluşumlarıyla incelenmeye ve değerlendirilmeye 

çalışılmaktadır. 
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İç yapının dış yapıyı belirlediği bir özelliğe sahip olan Türkçeyi, bu çerçeveden incelememek, 

Türkçe düşünmemek, yabancı dillerin ifade, düşünüş ve şekil yapılarına göre hareket etmek dilimize 

vurulan en büyük darbelerden biridir. Duygu ve düşüncenin zihinde başladığı, kalıplar halinde dile 

yansıdığı dilbilimin gösterdiği bir gerçektir. Bu gerçek, bir dili, dolayısıyla düşünce ve kültür birliğini 

yok etmek için tersine işletilen bir politika haline getirilmiştir.  

Toplumların her alanda duydukları ihtiyaç ve değişimlerin ilk izleri kendini önce kültürel 

unsurlarda gösterir. Sonra da dilin iç ve dış yapısına etki eder. Söz konusu makalemizde bu olumsuz 

etkilerin bıraktıkları izler konusu ele alınarak sonuçlarıyla birlikte çözüm yolları ortaya konmaya 

çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: değişim, gramer, cümle yapısı, dil politikası 

ABSTRACT 

A language, the mirror of a society, acquires a shape, develops and improves through the 

values, needs, political and religious changes and cultural elements of the society that belongs. The 

reflections of this negatively being influenced in Turkish show themselves in various ways as the 

discussions continue. 

The communities that serve to foreign desires and political aims by disregarding the Turkish 

grammar rationale and mentality have appeared come out. The source of the problem should be found 

out in the grammar structures of foreign languages. 

After the religion change, the effects of Arabic and Persian languages through the Islamic 

culture, particularly the effects of the subordinate prepositions of conjunctions to the syntax of Turkish 

are the first effects that our language have met in this field. 

As these effects go on, together with the Tanzimat (Reforms/Reorganizations), the grammar 

logic in the Western languages, particularly French grammar structures have come into conflict with 

the structural and functional properties of Turkish and have showed their effects. As these structures 

make the nonfinite verbal forms consider to be auxiliary sentences in a sentence, they have made some 

grammarians support the existence of the type of the complex compound sentence in Turkish. 

While this view is dealt, the structural and functional properties of Turkish, its being a 

meaning - centered language, its subordinate clauses accompanying the main clause being a feature 

belonging to Indo-European language families are not taken into consideration and ignored. 

Not analyzing and studying the Turkish language having a feature that the internal structure 

determines the external structure from this framework, not thinking in Turkish and behaving according 

to the statements, thoughts and formation structures of foreign languages are extremely hurtful 
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negative impacts on our language. The fact that emotions and thoughts start in mind and reflect in the 

ways of patterns is a reality that linguistics shows to us. This reality has been made to bring a policy 

which is put into operation adversely to annihilate a language, thus a thought and culture union. 

The first traces of the necessities and changes that societies need in every field show first 

themselves in cultural elements. Afterwards, they affect the internal and external structure. In our 

article in question, the topic about the traces that these negative effects have left is going to be dealt 

and tried to be revealed the solution ways together with their results. 

Key Words: change, grammar, syntax, language policy 

 

I-GİRİŞ 

Bir milletin mantık ve düşünce sisteminin ürünü olan dil, bir antlaşmalar sistemidir. Dil, 

şahısların değil, milletin ihtiyaçlarına göre oluşur, ortaya çıkar. Dolayısıyla her milletin dili, o milletin 

özelliklerini taşır. Bunu en güzel deyimlerde ve atasözlerinde görürüz. Türk kültürünün ve mantığının 

ürünü olan “Bir elin nesi var, iki elin sesi var” atasözü birliği ve birlikten doğan gücü ifade ederken,  

“bir yastıkta kocamak” deyimi evlilikle ilgili pek çok unsuru karşılar. Bunun gibi dilde sosyal 

ihtiyaçlardan doğan kelimeler kültürü ve düşünce sistemini yansıtması bakımından milletin 

özelliklerini taşırlar. 

Türk düşünce sisteminde en önemli unsuru sona bırakma özelliği vardır. Yani cümlenin en 

sonunda bulunan unsur aslında en önemli unsurdur. Türkçede cümleler bir şahıs eki veya kavramıyla 

biter. Bu durumda Türkçenin en önemli unsuru şahıslardır. Yani kişiyi karşılayan kavramdır. Bir 

yargının nasıl gerçekleştiğinden ve niteliğinden çok kimin tarafından yapıldığı daha çok önemlidir. Bu 

durum Türk kültüründe nesneden, maddeden çok insana verilen değerin bir göstergesidir.  

Kültür, bir milletin hayat tarzıdır. Bu hayat tarzı dili oluşturduğuna göre, dil öğrenmek, o 

hayat tarzıyla tanışmak, belli bir süre sonra da onu benimsemek anlamına gelir.  Çünkü dil, aynı 

millete mensup kişilere kültür aktarımında bulunduğu gibi, farklı milletlere mensup insanlara da o 

kültürü tanıtır, öğretir ve benimsetir. Dilin bu özelliğinden dolayı devletler politikalar oluşturur. Bunu 

gerçekleştirmek üzere yöntemler yaklaşımlar geliştirirler. Bu çabalar da sonuçta dili geliştirmeye 

çalışmak adı, altında milletin hayat tarzını, hayata yaklaşımını değiştirmeye çalışmak bu da milleti 

değiştirmeye çalışmak anlamına gelir. 

Türkçe yabancı dil ve kültürlerden olumsuz yönde etkilenmiştir. Bu olumsuz etkilenmenin 

sonucu ortaya çıkan değişimlerin yansımaları, dilin birçok alanında tartışmalara sebep olmaktadır. .. 

Yaşanan değişimler dilin söz varlığına, şekil özelliklerine, cümle yapısına yansır. Türk düşünce 

sistemi olumsuz etkilendiği için cümlenin yapısı değişir. Bu kültür değişimlerinin olumsuz sonuçları 
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Türkçenin söz varlığı ve şekil özelliklerinde kolay anlaşıldığı için kendini gizleyemez. Bu 

değişimlerin yönü cümle ve düşünce boyutuna kadar uzandığında, bunları tespit etmek, kolayca 

anlamak diğerlerine göre zordur. Bunları ancak tavırlara yansıyan şekillerini izleyerek tespit edebiliriz.  

1.1-Problem Durumu: 

Bugün bu sorunların başında Türkçenin cümle yapısı sorunu gelmektedir. Bu değişme dile iki 

şekilde olumsuz olarak yansır. Bunlardan birincisi, dil – millet bütünlüğünün önemini çok iyi bilen iç 

ve dış bazı egemen çevreler tarafından Türkçenin cümle yapısıyla ilgili olarak farklı sınıflandırmalar 

yapmalarıdır. Fiilimsilerin cümleye kattığı yapı ve anlam özellikleri Ural-Altay dil gurubunun 

belirleyici özellikleri arasında olduğu için Hint –Avrupa dil Ailesinde fiilimsi yapıların 

sınıflandırılması anlam merkezli olan Türk cümle yapısına uymamaktadır. İşte Türk düşünce sistemine 

uymayan bu sınıflandırmalar özellikle fiilimsilerle kurulan cümle yapılarında bir sorun olarak kendini 

gösterir. 

1.2-Problem Durumu 

İkinci sorun olarak Türkçede edilgen çatılı cümle sayılarında artmalar görülür. Bu artışın 

toplumdaki düşünce ve kişilik değişmelerinin bir sonucu olarak ortaya çıkması çok ciddi bir sorundur. 

II-GELİŞME BÖLÜMÜ 

Milleti temsil eden dil, ait olduğu toplumun değerleri, ihtiyaçları, siyasi ve dini değişimleri 

kültürel unsurlarıyla şekillenmekte ve gelişmektedir. Batılılar harekete geçirdikleri etkileşim yönlerini 

başka bir deyişle yayılmacı tavırlarını (bunlar genel olarak sosyal, siyasi ve dini gayeler olarak 

karşımıza çıkar) hedef toplumun önce kültür sahasında daha sonra da dilleri üzerinde hayata 

geçirmektedirler. Bu yönüyle dilin milleti temsil etme kabiliyeti üst seviyededir. Dilin herhangi bir 

dönemdeki metinlerini taramak suretiyle özelliklerini tespit edebiliriz. Farklı dönemlere ait taranan 

metinleri karşılaştırma yöntemi ile değerlendirip sonuçlar çıkartılmıştır. Ulaşılan sonuçlar toplumun 

geçirdiği kültür değişikliklerini ya da dış etkilenmeleri gösterir. 

 “Politika her alana el atar. Belirli bir politika her alanda bağlı olduğu ideolojiye uygun, 

çıkarlarını gözeten davranış şekilleri geliştirir (Gelincik 1993). Davranış şekillerinin oluşturulmasında 

araç “dil”dir. Dili iyi kullanan, onu hedefe ulaşmada en önemli unsur kabul edip ona göre hareket 

edenler başarıya ulaşır. Örneğin ülkemizde yabancı dille eğitim yapılmasının sebeplerini sonuçlarına 

bakarak bulabiliriz. Avrupa ülkelerinde yabancı dille eğitim yapılmaz. Ancak bu batılılar başka 

ülkelerde yabancı dille eğitim yaptırırlar. Bunun yanında yabancı dil öğretimi yaparken bile kendi 

kültürlerini, yaşama şekillerini, düşünce şekillerini ihraç ederler. Karşılarında bunları hiç düşünmeden 

kabul eden, taklit eden yığınlar oluşturmuş olurlar. Hatta bu yığınların yöneticileri de öğrendikleri bu 

yabancı dille kendi ülkelerinde konuşmaktan çekinmedikleri gibi bunu övünme malzemesi yaparlar. 
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Bazı devlet adamları ise bu tür eğilimlerden rahatsız olur. Örneğin “Kabul etmeliyim ki 

gereksiz yabancı kelime kullanılması canımı sıkıyor, çünkü yığınları etkilememi güçleştiriyor” (Lenin 

1976) diyerek, Lenin toplulukların yönlendirilip yönetilmesinde dilin önemini açıkça işaret etmiştir.  

Tarihte birtakım olaylar sonucunda, bazı topluluklar yabancı bir dili benimserler. Hong Kong, 

Macao, Hindistan vb. ülkelerdeki kültür değişmeleri buna örnektir. Hakim dil buna sebep olmuştur. 

Bizde bu durum, farklı şekillerde kendini gösterir. Türkler fethettikleri yerlerdeki toplulukların dilini, 

bilim ve edebiyat dili haline getirirler. Anadolu Selçuklu sultanlığında Farsçanın devlet dili olması 

buna iyi bir örnektir.  

Osmanlı Devleti’nin 15. yy.da toprakları 15 milyon kilometrekareye ulaşmıştı. Bu topraklarda 

hakim unsur olmalarına rağmen Türkçeyi devlet dili haline getirmemişlerdir. Eğer, günümüzdeki 

çağdaş (!) Batılılar gibi davranarak dil üzerine eğilselerdi, bugün bu topraklarda ana dili olarak sadece 

Türkçe konuşulur ve yazılırdı. Osmanlı Devleti’nin dağılmasında böyle davranmamış olmalarının çok 

önemli bir sebep olduğu söylenebilir. Dil birliğinin önemini kavrayan ABD, SSCB, Çin Halk 

Cumhuriyeti vb. ülkeler devlet dili üzerinde her zaman ısrarla durmuşlardır. Onlar kullanılan dilin aynı 

zamanda kültür hakimiyetini de sağlayacağını biliyorlardı. Acıdır ki; Arapçanın bilim dili, Farsçanın 

edebiyat dili olduğu, hatta Türkçeye söven şairlerin yetiştiği dönem Osmanlı dönemi olmuştur. Buna 

rağmen milletin Türkçeyi kullandığını Türkçeye sahip çıktığını belirtmek gerekir. Ancak, bu ve buna 

benzer çabalar dilimizin siyasi olarak bir devlet dili halini almasını sağlayamamıştır. Türkçe devlet dili 

olarak ele alınıp değerlendirilmediği “benimsenmediği” için bugün “Türkçe bilim dili olabilir mi? 

Türkçe ile bilim yapılabilir mi?” soruları her zaman gündemde tutulmuştur. Bu yönüyle Türkçe bir 

“avam dili” durumuna düşürülmek istenmiştir. Bunun en iyi örneğini terimlerde görebiliriz. Değişik 

bilim dallarındaki terimlerin hemen hemen tamamı yabancı asıllıdır.  

Bugün devlet ile millet arasındaki uçurumun en önemli sebeplerinin başında dilin bu durumu 

gelmektedir. Dilimizdeki “ayrı telden çalmak” deyimi, bunu çok iyi anlatmaktadır. Devletin Türkçeye 

sahip çıkmaması, oyuncak alır gibi batıdan kelime ve kural alması milletten uzaklaşmasına sebep 

olmuştur. Medya yabancılaşmayı körükleyerek kültür yozlaşmasına yol açmaktadır. Milletin kültür 

değerlerinin değişmesi, daha da önemlisi tahrip olması milli birlik ve beraberliğin yara alması 

demektir. Medya bu yoldaki görevini (!) layıkıyla yapmaktadır. Bu konunun ayrıca ideolojik yönü 

olduğu gibi uluslararası boyutu da vardır.  

Dilimiz, Osmanlı’da bilim ve felsefeye uygun olarak geliştirilmez. Devlet, Cumhuriyetle 

birlikte dili, doğrudan bir kurum olarak ele alır. Türkçe, şair ve yazarların ilgisiyle bir gelişme yoluna 

girer. Atatürk’ün amacı, Güneş Dil Teorisi’nin temelinde yatan Türkçenin bir bilim ve felsefe dili 

olabileceğini göstermektir. Bu çıkışı, Arapça ve Farsça karşısında eriyen Türkçenin yeniden 

diriltilmesi, ayağa kaldırılması olarak değerlendirmek gerekir.  
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Türkçe Osmanlı’daki gibi bugün de yabancılaşmanın tam ortasında kalmış, sadece günlük 

konuşma dili olarak sınırları daraltılmış bir dil haline getirilmiştir. Başka bir deyişle Arapça ve 

Farsçanın yerini batı dilleri almıştır. Bu yönüyle, hala aymazlığın devam ettiğini söylemek gerekir. 

1928’den sonra başlayan Türkçeye dönüş hareketi ve bu hareket çerçevesinde üretilen kelimeler bugün 

unutturulmuştur. Bir anlamda sınır ötesi ülkelere politik uydu olunur. Bunun sonunda “1950’den sonra 

ulusalcılık politikası bırakılır. Milli dilin geliştirilmesi resmen bırakılarak orta öğretimde Osmanlıca ve 

Fransızca terimlere dönülür.” (Gelencik: 1993).  

1980’li yıllarda dışarıdan gelen bir etki patlamasıyla karşılaşan dilimiz, medyatik politikacı, 

sanatçı ve sözde aydınlarımız yüzünden ikinci sınıf bir dil haline getirilmiştir. Yabancı kelime 

kullanmak, kültürlü olmakla eş anlamlı kabul edildi. Aydın, hatta akademisyen olmanın yolu yabancı 

dilden, dolayısıyla yabancı kültürden, geçer oldu. 

Günümüzde dilin önemini kavrayan ülkeler kültürlerinin korunması, yaşatılması açısından ana 

dili öğretimine daha çok önem vermeye başlarlar. Kendi dillerini ihraç ederek kültürlerinin aktarımını 

sağlarlar. Hatta kendi ülkeleri dışındaki küçük kabile ve aşiretlere de bağımsızlık gerekçesi adı altında 

kendi anadillerini öğretme yoluna giderler. Bunları gerçekleştirmek için medyanın gücünden 

faydalanarak bu yolda büyük yatırımlar yapmaktadırlar. Üniversitelerde dil kürsüleri kurarak bunların 

mali kaynaklarını temin etmek suretiyle hedeflerine dil aracılığıyla ulaşmaya çalışırlar. İnternetin 

İngilizce olan alt yapı dili de bu hedefe ulaşmayı kolaylaştırmaktadır. Ülkemizde bu durum öyle bir 

hal alır ki “Bilgilenmenin yolu İngilizceden geçer.” diyenlerin etkisiyle, böyle düşünenlerin sayısında 

devamlı bir artış gözlenmektedir.  

Bugün yaklaşık 300 milyonluk Türk dünyası, batı dillerine mahkum edilmeye çalışılmaktadır. 

İnsanlar –bilerek veya bilmeyerek- yabancılaşmaya hizmet etmektedirler. Yabancıların hedefe 

ulaşırken insan dahil her türlü malzemeyi kullanmaları bir ölçüde doğal karşılanmaktadır. Doğal 

olmayan, bizlerin bilinçsizce bu durumu kolaylaştıracak şekilde davranmasıdır.  

Din değişikliğinden sonra, İslam kültürüyle birlikte Arap ve Fars dillerinin etkileri görülmeye 

başlar. Bunun dildeki yansıması özellikle bağlama edatlarının Türkçenin cümle yapısına olumsuz 

etkisiyle kendisini gösterir. Edatlarla cümle yapısı gereksiz uzatılmıştır. Hatta “Tanzimat Fermanı”nda 

olduğu gibi sayfalarca uzatılan cümleler görüyoruz. Bu tür cümlelerde sadece yüklemler Türkçe 

kalabilmiştir. Türkçe eklemeli bir dil olduğu için yapı ve işleyiş özellikleri anlam merkezlidir. Yani 

bütün yapılar yüklemin anlamına, ifade gücüne göre şekillenir, renk kazanır. Halbuki söz konusu bu 

yabancı diller genelde Hint- Avrupa dil ailelerine ait oldukları için yapı özellikleri, şekil özellikleri 

daha baskındır. Cümle yapıları da yapıyı, kalıbı öne çıkartarak şekillenmiştir. 

Bu olumsuz etkiler devam ederken Tanzimatla birlikte, Batı dillerinin mantığı özellikle 

Fransızcanın gramer kalıpları Türkçenin yapı ve işleyiş özelliklerine ters düştüğü halde etkisini en üst 
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düzeyde gösterir. Örneğin Fransızcadaki cümle kalıpları fiilimsilerin cümle içinde yardımcı cümle 

görevinde olduğunu düşündürdüğü için bazı dilcilerce Türkçede “ girişik birleşik cümle” çeşidinin 

varlığını savundurmuştur. Hatta Türkçede edilgen cümle yapısının başlamasına ve zaman içerisinde 

yaygınlaşmasına sebep olmuşlardır. 

Cumhuriyetin ilk yıllarındaki sadeleşme hareketleri toplumun Türklük bilincine paralel olarak 

belli bir seviyeye yükseltilir. Ancak 1940’lardan sonra anlamın göz ardı edilmesiyle şekli öne çıkaran 

yapıyla ilgili çalışmalar toplumun kültür yapısı (Türklük bilinci) üzerinde olumsuz anlamda oldukça 

etkili olmuştur. Toplum ve kültürü hiçe sayan, sadece şekle dayalı yapı ve türetmeler toplumda bilinç 

boşluğuna sebep olur (Avcı 2008). Çünkü anlam derinliği olmayan şekilden ibaret yapılarla kültür 

derinliği ve milli bilinç oluşmaz, buna bağlı olarak büyük edebî ürünler de… (Baltabayev 2006). 

Dil ile toplum arasındaki ilişki dilin önemi kavrandıktan sonra her zaman (Atatürk dönemi 

hariç) Türk milletinin aleyhine kullanılmıştır. Türk düşünce sistemi ihmal edilmiş Türkçenin dil bilgisi 

çalışmaları başka dillerin düşünce sistemlerine göre ele alınmıştır. Bu diller Cumhuriyetten önce 

genellikle Arapça, Cumhuriyetten sonra Fransızca, Almanca ve İngilizcedir. Türk dilinin sorunları 

konusundaki araştırmalar söz konusu bu dillerin düşünce sistemleri içerisinde hareket edilerek 

sürdürülmüştür. Yazılan dil bilgisi kitaplarının terimleri ve konuları ele alış şekilleri ortadadır. Bu 

yaklaşım tarzlarını tamamen masum saymak bilim olarak alanın ilk adımları kabul etmek ne kadar 

sağlıklı bir yaklaşımdır. Bu yaklaşımın sonuçlarına baktığımızda düşünce sistemimizde, fikir üretim 

sistemimizde büyük tahribatlar ve değişimler görüyoruz. Bu değişimlerin en somutlaştığı alan cümle 

yapılarımızdaki değişimlerdir. Cümle yapılarımızdaki bu değişimlerin ortaya çıkmasında etkili 

olanların bilerek ya da bilmeyerek yabancı emellere, siyasi amaçlara hizmet ettikleri görülmüştür. Bu 

sorunun kaynağını, yabancı dillerin gramer yapılarını Türkçeye aktarma girişimlerinde aramalıdır. 

Kurallar dillere göre farlılık gösterir. Farlılıklar köken ilişkisinin derecesine göre 

değişmektedir (Karahan). İç yapının dış yapıyı belirlediği bir özelliğe sahip olan Türkçeyi, bu 

çerçeveden incelememek, Türkçe düşünmemek, yabancı dillerin ifade, düşünüş ve şekil yapılarına 

göre hareket etmek dilimize vurulan en büyük darbelerden biridir. Duygu ve düşüncenin ifade şeklinin 

zihinde başladığı bir gerçektir (Korkmaz). Özellikle Türkçede yüklem sonda olduğu için daha çok 

düşünmeyi gerektirir.  Temel unsur olan yüklemin yardımcı unsurlarını belirlemek için düşünmeye, 

zamana ihtiyaç vardır. Dil düşünce ilişkisinin bozulması dil ve kültürdeki bozulmaları tetikler. 

Ardından tutum ve davranışlara yansıyan benzer bozulmalara sebep olur. Mesela etken çatılı cümleler 

kuran toplum yapısı ve düşüncesiyle edilgen çatılı cümleler kuran toplum yapısı ve düşüncesi arasında 

belirgin davranış farklılıkları vardır. Özgürlüğüne düşkün dış etkilenmelerden uzakta kalmış, kendi 

kültürünü yaşayan Türk halkında etken çatılı cümleler görürüz. Edilgen çatılı cümleler yok denecek 

kadar azdır. Edilgen çatılı cümleler kuran kişilerde ve toplumda bir edilgenlik ve yapaylık söz 

konusudur. Yaptığımız bir çalışmada ağız incelemesi yapmak için bölgelerden derlenmiş metinlerdeki 
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cümlelerde edilgen çatılı cümleler % 0,1 civarındadır. “Bengütaşlar”da hiç edilgen çatılı cümle yoktur; 

“Nutuk”ta ise, yine % 0,1 oranındadır. Ülkemizde yazarların kendilerini ifade ettikleri altı değişik 

gurup ve ideolojilerin çizgisinde yazılmış eserlerde yaptığımız incelemelerde edilgen cümle oranının 

% 10 olduğunu tespit ettik. Kendini yazar ve aydın sınıflandırması içinde gören, eli kalem tutanların 

kurdukları işte bu cümle türleri, onların davranış ve tepki özellikleri hakkında bize bilgi vermektedir. 

Ekonomi ve benzer konulardaki dışa bağımlılık veya dış etkilerin kültürdeki olumsuz yönleri 

bilinmektedir. Kültür aracılığıyla baskın ekonomi ve siyaset, etki alanını günümüzde de olanca 

gücüyle dile kadar uzatarak varlığını kalıcı hale getirmeye çalışmaktadır. Bu yönüyle Türkiye gizli bir 

kültür işgali altındadır (Nesin) denilebilir. Dil yoluyla düşünceye uzanan bu politika, belirli bir zaman 

sonra insanların tepki veremeyeceği normal, günlük bir yaşantı haline dönüşecektir ya da 

dönüşmüştür. 

Ülkemizde milletin varlığının Türkçenin varlığıyla bir olduğu bilinci yerleştirilmedikçe, bu 

konu bir eğitim politikası oluşturularak ele alınmadıkça, Türk milletinin yaşamasının ve önümüzdeki 

yüzyılda söz sahibi olmasının kolay olmayacağı açıktır.  

Milletlerin dilleriyle dünya görüşleri arasında sıkı bir ilişki vardır. Bir dili diğerlerinden ayıran 

sadece bu dilin kuralları değildir. Dil topluma başka bir özellik, başka türlü düşünme, davranma ve 

yaşama özelliği verir. Bu şekilde toplumların dünyaya bakışları, insana verdikleri değerler farklılık 

gösterir. Bu çerçeve içinde bireylerin düşünceleri kullandıkları diller aracılığıyla milletler kendini 

gösterir.  

İfade edilemeyen dile getirilemeyen bir kavramdan, bir düşünceden bahsedilemez. Cümleler 

ve kelimeler düşünme ve fikir üretme araçlarıdır. Dil düşüncenin en somutlaştığı alandır. Düşünceler 

dil kalıplarına, cümlelere ve kelimelere dökülerek ifade edilir, aktarılır. Zihin değişik aşamalarda 

oluşan düzenlemelerden (önce düşünce, düşüncenin anlam boyutu, anlamlı yapının dizilişi ve bunların 

kelime ve ses boyutuna indirgenmesi gibi) yararlanır. Ardından ifade etme yani iletişim kurma süreci 

başlar. Bu aşamada önce belirli özelliğe sahip seslerin birleşmesiyle kelimeler oluşur. Ardından belirli 

kurallar içinde anlamlı şekillerden oluşan bir düşünce sisteminin ürünü olan cümleler oluşur. Bu 

şekilde belirli bir diziliş sistemiyle oluşan cümleler Türkçenin bütün özelliklerini üzerinde taşır. Bu 

anlamlı diziliş bir düşünce yüküne sahiptir. Farklı cümlelerde kelimeler belirli kurallarla bir bütünlük 

içinde farklı görevler de üstlenebilir (Avcı 2008). 

III-SONUÇ ve ÖNERİLER BÖLÜMÜ 

Toplumların her alanda duydukları ihtiyaç ve değişimlerin ilk izleri kendini önce kültür 

unsurlarında gösterir. Bu bakımdan cümle temel birim olarak ele alınmalı ve bu temel birim içindeki 

yapıların anlam sınırları belirlenerek Türkçe anlam yani yargı merkezli sınıflandırılmalıdır. Sonra da 

dilin iç ve dış yapısına etki ettiği için bu olumsuzluktan kurtulmanın yolu bulunmalıdır. Bu sorundan 
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kurtulmanın ya da en az zararla çıkmanın şimdilik uygulamadaki yolu etken çatılı cümleler kurmakla 

başlar. Bunun yanında Türk dil ve kültürünün, cümle yapısının nesneden çok insanı öne çıkarma 

özelliği, bir yaklaşım tarzı olarak benimsenmeli, dil bilgisi araştırmalarına ve uygulamalarına yol 

göstermelidir.  
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ÖZET 

Ülkelerin ekonomik, sosyal ve kültürel sistemini yakından etkileyen küreselleşme olgusu aynı 

zamanda çağımızın ihtiyaç duyduğu eğitimli insan ve nitelikli işgücü yetiştirilmesi amacına da hizmet 

etmektedir. Bu süreçte, temel eğitimin ve yüksek öğretimin yeniden şekillendirilmesi dünyayla 

entegrasyon açısından hayati önem taşımaktadır. Bu çalışma ile bilgi çağında öğrenim gören ve 

dünyayla rekabet etmede öncü güç olması beklenen üniversite öğrencilerinin içinde bulundukları ve 

hayatımızın her alanını etkilediği ve şekillendirdiği küreselleşme süreci ile ilgili sahip oldukları 

görüşleri tespit edilmeye ve değerlendirilmeye çalışılmıştır. 

Anahtar kelimeler: Küreselleşme, üniversite öğrencileri. 
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ABSTRACT  

Although globalization is seen as a trend that affect economic, social and cultural formations 

of countries, it is also a phenomenon that serve training highly educated people and qualified 

professionals to meet the needs of contemporary life of today. In this process, reformation of basic and 

high education bears vital importance for the integration to the world. This study aims to examine and 

discuss opinions of university students, who are seen as major force for competing world markets, on 

the globalization process which affect and shape every part of their lives. 

Keywords: Globalization, university students. 

1. GİRİŞ 

Yaşamakta olduğumuz dünyanın en önemli olgusu küreselleşmedir. İnsan ve toplumların 

dünyada olanlardan anında haberdar olmaları ve bu bilgilenme ile birbirlerini etkilemeleri, yaşanmakta 

olan bu değişim ve dönüşümün her defasında yeniden değerlendirilmesini zorunlu hale getirmektedir. 

Diğer bir deyişle küreselleşme olgusu devam eden bir süreçtir ve bu sürecin etkisinde olan ekonomik, 

sosyal, kültürel yaşam alanı hızla değişmektedir (Bacak ve Kara, 2009: 84). Dolayısıyla bu sürecin 

temel belirleyicisi, bilginin küresel düzeyde yayılması ve paylaşımıdır. Bu da toplusal yaşam alanı 

üzerinde önemli etkiler yaratmaktadır. Ancak küreselleşme sadece insanı ve insan topluluklarını 

etkilemekle kalmamakta, doğal kaynakların kullanım derece ve frekanslarını belirleyen üretim ve 

tüketim hacimlerini de yönlendirdiği için küresel ısınma ve çevre kirliliğini ve dolayısıyla dünyayı 

küçülten ama dünyayla ilgili sorunları büyüten bir kavramdır (Günsoy, 2006:1). 

Dar anlamı ile küreselleşme; uluslararası faaliyetlerdeki ve özellikle uluslararası ekonomik 

hareketlilikteki büyük artışları ifade etmektedir. Farklı bir deyişle, ulusal sınırları göz ardı ederek 

üretmeye, dağıtmaya, satmaya, finanse etmeye ve yatırım yapmaya imkan tanıyan dünyaya doğru 

hareket etme sürecidir (Boehne, 1998:2). Birleşmiş Milletler, İnsani Kalkınma Raporuna göre; her gün 

1,5 trilyon dolardan fazla para ülkeler arasında herhangi bir engelle karşılaşmadan el değiştirmektedir. 

Ancak tüm bunları küreselleşmeyi sadece finans piyasalarının etkinliğinin artması şeklinde 

yorumlamak sığ bir bakış açısı olacaktır. Çünkü küreselleşme, ekonomik olduğu kadar siyasal, 

teknolojik ve kültürel bir olgudur (Aydemir ve Kaya: 2007:264) 

Geniş anlamda küreselleşme; ülkelerarası siyasi, sosyal ve ekonomik ilişkilerin gelişmesi, 

farklı toplum ve kültürlerin inanç ve beklentilerinin daha iyi tanınması, uluslararası ilişkilerin 

yoğunlaşması gibi görünüşte birbirinden farklı fakat birbirleriyle bağlantılı olan konuları içermektedir 

(Aydemir ve Kaya, 2007: 264). En yaygın kullanımına göre ise küreselleşme; mal ve hizmetlerin, 

üretim faktörlerinin, teknolojik birikimin ve finansal kaynakların ülkeler arasında serbestçe 
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dolaşabildiği, faktör, mal, hizmet ve finans piyasalarının giderek bütünleştiği bir süreçtir (Şenses, 

2004: 1). 

Küreselleşme birbirleri ile yakın ilişkiler içinde olan uluslar oluşturmuştur. Böylece hem 

dünyanın küçülmesine hem de bir bütün olarak dünya bilincinin güçlenmesine yol açmıştır (Robetson, 

1999: 21). Küreselleşme, insanların ülkeler arasında rahatça dolaşabilmesine, çalışabilmesine, 

kültürlerarası etkileşim ile farklı ortamlarda rahatça yaşayabilmesine olanak tanıyarak bilgi toplumu 

kavramı da ön plana çıkarmıştır. Sanayi toplumunda, fiziksel emek, maddi üretim gücü, modern 

fabrika, imalat sanayileri, yüksek kitlesel tüketim gibi maddi özellikler ön planda iken, bilgi 

toplumunda zihinsel emek, bilgi üretimi, iletişim ve bilgi endüstrileri gibi entelektüel endüstriler, 

yüksek kitlesel bilgi üretimi gibi farklı değerler önem kazanmıştır (Aktel, 2003: 44; Sönmez, 2002: 3-

5; Bozkurt, 2000:10). Bilgi toplumuyla değişen değerler bu topluma uyum sağlayabilecek işgücünün 

oluşturulmasını da gerekli kılmakta ve uygun işgücünün oluşturulması ise eğitimin yeniden 

şekillendirilmesinden geçmektedir.  

Küreselleşmenin ekonomik boyutunun eğitim sistemi üzerindeki etkisi söz konusu sistemin 

serbest piyasanın unsurlarına uyumlu hale getirilerek kurumlarının birer ticari işletme, şirket mantığı 

çerçevesinde yapılandırılmasında ve yönetilmesinde belirginleşmektedir. Kuşkusuz küresel ticaret ve 

kar mantığı gereksinim duyduğu nitelikli işgücü ve yurttaş eğitimini de beraberinde getirmektedir 

(Yıldız, 2008: 13-14). Bir başka ifade ile eğitim, küreselleşmiş ekonomilerin ihtiyaç duyduğu 

işgücünün oluşturulması amacına hizmet etmek için yeniden şekillenmektedir.  

Küreselleşme ve bilgi toplumunun dinamik ve halen devam eden oluşumlar olduğu dikkate 

alındığında eğitim, eğitimli insan, öğrenme, okul, okul yöneticisi, öğretmen ve öğrenci gibi 

kavramların yeniden tartışılması gerekmektedir (Balay, 2004: 67). Yeni toplum düzeninde eğitimde 

beceri düzeyinin yükselmesi, bireyin kendini yetiştirmesi, geliştirmesi ve bireysel yeteneklerini etkin 

bir şekilde kullanmasını ön plana çıkartmıştır. Bireyin bilgiye odaklı bir yaşamı öğrenme, analitik 

düşünme, sentez yapabilme, sorunları çözme ve etkili iletişim kurma gibi becerilere sahip olması 

beklenmektedir. Hızla çoğalan bilgi karşısında, her şeyi bilmek yerine, hangi bilgiyi nereden ve nasıl 

sağlayacağını bilen, seçici davranan, bir başka ifade ile öğrenmeyi öğrenen insana gereksinim 

duyulmaktır  (Numanoğlu, 1999, 333). Dolayısıyla küreselleşmede eğitim süreci; sürekli öğrenmeyi, 

bilgiyi bilmeyi, bilgili olmayı, bilgiyi üretmeyi, bilgi ile yaşamayı sağlamak demektir (Dağlı, 2007: 3).  

Küreselleşmeyle ortaya çıkan bilgi çağında modern teknoloji ve bilimsel bilginin öne 

çıkarıldığı, donanımlı ve vasıflı insan sermayesi, beyin gücü, sürdürülebilir kalkınma, küresel 

oluşumları yakından izleme ve bunları hayata geçirme, ömür boyu öğrenme, hızlı değişim ve 

dönüşüme kendini uyarlama gibi esaslara dayanmaktadır. Eğitimli olmak, vasıflı ve donanımlı olmak, 

günümüz insanının arzu ettiği yaşam standardını elde etmek için tutturulması gereken tek hedeftir. Bu 
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hedefin tutturulması, bireyin ve toplumun var olan koşullarda yaşamını istediği şekilde sürdürebilmesi 

ise yeni bir eğitim anlayışı, modeli, uygulaması ve sistemine bağlıdır (Şentürk, 2008: 488).  

Sonuç olarak günümüz toplumları küreselleşme ile birlikte ekonomik, teknolojik, siyasal ve 

kültürel alanda dünya ile hızla entegre olma sürecine girmiştir.  Bilgi toplumunun dinamiklerinin 

işlediği bu süreçte bilgi sermayeden daha değerli hale gelmiş, bilginin öğrenildiği ve öğretildiği eğitim 

kurumlarının yani üniversite eğitiminin önemi daha da artmıştır. Dolayısıyla bu çalışmada bilgi 

toplumunda uluslararası alanda rekabet edebilmemizi sağlayacak olan üniversite öğrencilerinin 

küreselleşme süreci ile ilgili sahip oldukları görüşleri alınmış ve bu doğrultuda bazı değerlendirmeler 

yapılmıştır.  

ARAŞTIRMANIN AMACI 

Araştırmanın temel amacı, üniversite öğrencilerinin küreselleşme ile ilgili görüşlerinin 
değerlendirilmesidir. Bu temel amaç çerçevesinde aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır. 

1. Üniversite öğrencilerinin küreselleşme ile ilgili görüşlerinin cinsiyetlerine göre,  

farklılaşmakta mıdır? 

2. Üniversite öğrencilerinin küreselleşme ile ilgili görüşlerinin öğrenim şekline (Normal 

Öğretim-İkinci Öğretim) göre,  farklılaşmakta mıdır? 

3. Üniversite öğrencilerinin küreselleşme ile ilgili görüşlerinin öğrenim gördükleri bölümlere 

göre, farklılaşmakta mıdır? 

4. Üniversite öğrencilerinin küreselleşme ile ilgili görüşlerinin öğrenim gördükleri sınıflara 

göre,  farklılaşmakta mıdır? 

SAYILTILAR 

1. Örnekleme alınan öğrencilerin ankete verdikleri cevapların küreselleşme ile ilgili 
görüşlerini yansıttığı, 

2. Güvenirlik ve geçerlik çalışması yapılıp, uzman görüşleri alınarak hazırlanan ölçme aracının 
araştırma kapsamındaki alt problemleri ortaya koyabileceği,  

3. Görüşlerine başvurulan öğrencilerin samimi görüş belirttikleri varsayılmaktadır. 

SINIRLILIKLAR 

Bu araştırma, 

1. 2009-2010 öğretim yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesinde öğrenim gören 1027 öğrenci ile, 
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2. Üniversite öğrencilerinin küreselleşme ile ilgili görüşlerini belirlemeye yönelik olarak 

ankette yer alan 20 ifade ile sınırlı tutulmuştur. 

2. YÖNTEM 

Evren: 

Araştırmanın evrenini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde öğrenim gören üniversite 

öğrencileri oluşturmaktadır. 

Örneklem: 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin farklı 

bölümlerinde (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Maliye, İktisat, İşletme, Ekonometri ve Çalışma 

Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) öğrenim gören ve şans (random) yoluyla seçilen 1200 öğrenciye 

anket uygulanmıştır. Anketi yanlış ya da eksik cevaplayanların çıkarılmasıyla 1027 öğrenci 

örnekleme alınmıştır.  

Tablo I. Öğrencilerin cinsiyet, öğrenim şekli, bölümleri ve sınıflarına göre dağılımları  

Öğrencilerin Genel Özellikleri f % 

Cinsiyet 

Kız 656 63,9 

Erkek 371 36,1 

Toplam 1027 100,0 

Öğrenim Şekli 

Normal Öğretim 627 61,1 

İkinci Öğretim 400 39.9 

Toplam 1027 100,0 

Bölümler 

Kamu Yönetimi 184 17,9 

Uluslar arası 

İlişkiler 
212 20,6 

Maliye 203 19,8 

İktisat 55 5,4 
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İşletme 114 11,1 

Ekonometri 25 2,4 

Çalışma Eko. ve 

End. İliş. 
234 22,8 

Toplam 1027 100,0 

Öğrenim Gördükleri 

Sınıflar 

1. Sınıf 327 31,8 

2. Sınıf 279 27,2 

3. Sınıf 226 22,0 

4. Sınıf 195 19,0 

Toplam 1027 100,0 

 

Verilerin Toplanması: 

Araştırmanın verileri Genç (2009)  tarafından geliştirilen anket tekniği kullanılarak elde 

edilmiştir. Anket iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm, öğrencilerin cinsiyetleri, öğrenim 

şekilleri, öğrenim gördükleri bölümleri ve sınıfları belirlemeye yönelik kişisel bilgilerden 

oluşmaktadır. İkinci bölüm ise, öğrencilerin küreselleşme ile ilgili görüşlerini almaya yönelik 

hazırlanan 20 ifadeden oluşmaktadır. Ankette yer alan ifadelerin karşısında (5= Tamamen 

Katılıyorum, 4= Katılıyorum, 3= Kısmen Katılıyorum, 2= Katılmıyorum 1= Tamamen Katılmıyorum) 

biçiminde seçenekler yer almaktadır. Genç (2009) tarafından geliştirilen ölçme aracının geçerlik 

güvenirlik çalışmaları yapılmıştır. (Anketin kapsam geçerliği için ilgili alan uzmanlarına gösterilip 

ifadeler üzerinde tartışılmış, ayrıca 50 öğrenciye uygulanıp görüşleri alınarak anlayıp anlamadıkları 

kontrol edilmiş, dil, anlatım vb. yönlerden gerekli düzeltmeler yapılmıştır. Güvenirliğini belirlemek 

için de Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısına bakılmıştır. Buna göre, Cronbach Alpha iç tutarlılık 

katsayısı 0.76 olarak bulunmuştur). 

Verilerin Analizi: 

Anket yoluyla toplanan veriler, bilgisayarda SPSS programı kullanılarak analiz edilmiştir. Bu 

analizde; 
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1. Üniversite öğrencilerinin küreselleşme ile ilgili görüşlerinin cinsiyetlerine ve öğrenim 

şekillerine göre farklılaşıp farklılaşmadığı ortalamalar arasındaki farkın test edilmesinde kullanılan “t 

testi” ile yoklanmıştır. 

2. Üniversite öğrencilerinin küreselleşme ile ilgili görüşlerinin öğrenim gördükleri bölümlere 

ve sınıflar göre farklılaşıp farklılaşmadığı tek boyutlu varyans F (anova) analizi ile yoklanmış; 

farklılığın hangi bölümler arasında olduğunu belirlemek üzere Tukey testi kullanılmıştır. 

3. BULGULAR VE YORUMLAR 

Araştırmada elde edilen bulgular aşağıda dört kategoride ortaya konulmuştur. 

Tablo II. Üniversite öğrencilerinin küreselleşme ile ilgili görüşlerinin cinsiyetlerine göre, 

farklılaşıp farklılaşmadığıyla ilgili bulgular 

Cinsiyet n X  SK t p 

Kız 656 46,7302 7,07530 -993 0.021* 

Erkek 371 47,2129 8,16191   

*P< .05 

Tablo II’ de üniversite öğrencilerinin küreselleşme ilgili görüşleri ile cinsiyetleri arasındaki 

farklılığa yönelik bulgulara yer verilmiştir. Üniversite öğrencilerinin küreselleşme ile ilgili görüşleri 

incelendiğinde, erkeklerin küreselleşme ile ilgili görüşleri ile kızların küreselleşme ile ilgili 

görüşlerinin birbirinden farklılaştığı görülmektedir. Tablo incelendiğinde erkek öğrencilerin 

küreselleşme ile ilgili görüşlerinin ortalamalarının kız öğrencilerin görüşlerinin ortalamalarından 

yüksek olduğu dikkati çekmektedir.  Buna göre, üniversite öğrencilerinin küreselleşme ilgili görüşleri 

ile cinsiyetleri arasında 0.05 önem düzeyinde anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Erkek öğrencilerin kız 

öğrencilere göre, küreselleşme ilgili görüşlerinin farklı derecelerde ve daha yüksek oranlarda olduğu 

söylenebilir. Bu yönüyle, üniversite öğrencilerinin küreselleşme ile ilgili görüşleri cinsiyet değişkenine 

bağlı olarak farklılaşabilmektedir.  

Tablo III. Üniversite öğrencilerinin küreselleşme ile ilgili görüşlerinin öğrenim şekillerine (N.Ö.-

İ.Ö.) göre,  farklılaşıp farklılaşmadığıyla ilgili bulgular  

Öğrenim 

Şekli 
n X  SK t P 

Normal 

Öğretim 627 46,9282 7,41940 
.96 0.553* 
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İkinci 

Öğretim 398 46,8819 7,61370 
  

*P< .05 

Tablo III’ de üniversite öğrencilerinin küreselleşme ilgili görüşleri ile öğrenim şekilleri 

arasındaki farklılığa yönelik bulgulara yer verilmiştir. Öğrenim şekilleri açısından üniversite 

öğrencilerinin küreselleşme ile ilgili görüşleri incelendiğinde, normal öğretim ve ikinci öğretim 

öğrencilerinin küreselleşme ile görüşlerinin birbirinden farklılaşmadığı görülmektedir.  Buna göre, 

üniversite öğrencilerinin küreselleşme ilgili görüşleri ile öğrenim şekilleri arasında 0.05 önem 

düzeyinde anlamlı bir farklılık bulunamamıştır.  Bu durumda normal öğretim ve ikinci öğretimdeki 

üniversite öğrencileri küreselleşme ile ilgili aynı görüşlere sahiptirler denebilir. Bu yönüyle, üniversite 

öğrencilerinin küreselleşme ile ilgili görüşleri öğrenim şekli değişkenine bağlı olarak 

farklılaşmamaktadır.  

Tablo IV. Üniversite öğrencilerinin küreselleşme ile ilgili görüşlerinin öğrenim gördükleri 

bölümlere göre,  farklılaşıp farklılaşmadığıyla ilgili bulgular 

Varyans 

Kaynağı 

SD KT KO F P 

Gruplar  

Arası 
6 727,141 121,190 

2,124 ,048* 

Gruplar İçi 1020 58198,837 57,058   

Toplam 1026 58925,979    

*P< .05 

Tablo IV’ de, üniversite öğrencilerinin küreselleşme ile ilgili görüşleri ile öğrenim gördükleri 

bölümler (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Maliye, İktisat, İşletme, Ekonometri ve Çalışma 

Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri)  arasında farklılığın olup olmadığı yönündeki bulgulara yer 

verilmiştir. Öğrenim gördükleri bölümlere göre, üniversite öğrencilerinin küreselleşme ilgili görüşleri 

incelendiğinde, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünde öğrenim gören öğrencilerin bu 

konu hakkındaki görüşlerinin ortalamalarının Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Maliye, İktisat, 

İşletme ve Ekonometri bölümünde öğrenim gören öğrencilerin görüşlerinden daha yüksek olduğu 

dikkati çekmektedir. Bu yönüyle, üniversite öğrencilerinin küreselleşme ilgili görüşleri ile öğrenim 

gördükleri bölümler arasında 0.05 önem düzeyinde anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Bu farklılığın 

hangi gruplardan kaynaklandığını ortaya çıkarmak amacıyla yapılan Tukey testi sonuçlarına göre, 

farklılığın Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünde öğrenim gören öğrenciler ile Kamu 

Yönetiminde öğrenim gören öğrenciler arasında Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünde 
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öğrenim gören öğrenciler lehine olduğu ortaya çıkmıştır. Bu sonuca dayalı olarak, üniversite 

öğrencilerinin küreselleşme ile ilgili görüşlerinin öğrenim gördükleri bölümlere göre değişkenlik 

gösterebildiği söylenebilir.  

Tablo V. Üniversite öğrencilerinin küreselleşme ile ilgili görüşlerinin öğrenim gördükleri 

sınıflara göre,  farklılaşıp farklılaşmadığıyla ilgili bulgular 

Varyans 

Kaynağı 

SD KT KO F P 

Gruplar Arası 3 218,663 72,888 1,302 ,272* 

Gruplar İçi 1023 57273,985 55,986   

Toplam 1026 57492,648    

*P< .05 

Tablo V’de, üniversite öğrencilerinin küreselleşme ile ilgili görüşleri ile öğrenim gördükleri 

sınıflar arasında farklılığın olup olmadığı yönündeki bulgulara yer verilmiştir. Öğrenim gördükleri 

sınıflara göre, üniversite öğrencilerinin küreselleşme ilgili görüşleri incelendiğinde, 1., 2., 3., ve 4. 

sınıfta öğrenim gören öğrencilerin görüşlerinin ortalamalarının birbirine çok yakın olduğu 

görülmektedir. Bu yönüyle, üniversite öğrencilerinin küreselleşme ilgili görüşleri ile öğrenim 

gördükleri sınıf arasında 0.05 önem düzeyinde anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Bu sonuca dayalı 

olarak, üniversite öğrencilerinin küreselleşeme ile ilgili görüşlerinin öğrenim gördükleri sınıflara göre 

değişkenlik göstermediği söylenebilir.  

4.SONUÇLAR ve TARTIŞMA 

Bu araştırmayla üniversite öğrencilerinin küreselleşme ile ilgili görüşlerinin ne durumda 

olduğu belirlenmeye çalışılmıştır.  

“Cinsiyet” ile üniversite öğrencilerinin küreselleşme ile ilgili görüşleri arasında anlamlı bir 

farklılık ortaya çıkmıştır. Bu durumda üniversite öğrencilerinin küreselleşme ile ilgili görüşleri 

cinsiyete göre değişebilmektedir. Araştırmaya göre erkek öğrencilerin küreselleşme ile ilgili 

görüşlerinin bayan öğrencilere göre daha olumlu olduğu söylenebilir.   

“Öğrenim şekli” (Normal öğretim ve İkinci öğretim) ile üniversite öğrencilerinin 

küreselleşme ile ilgili görüşleri arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Bu yönüyle üniversite 

öğrencilerinin öğrenim şekli bu öğrencilerin küreselleşme ile ilgili görüşlerinde belirleyici bir 

faktör değildir denebilir. Aynı programa tabi olan ve aynı öğretim elemanlarından ders alan 

öğrencilerin öğrenim şekline göre küreselleşme ile ilgili görüşlerinin değişmemesi anlamlıdır.  
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Üniversite öğrencilerinin öğrenim gördükleri “bölümler” ile üniversite öğrencilerinin 

küreselleşmeyle ilgili görüşleri arasında anlamlı bir farklılık ortaya çıkmıştır. Bu farklılık Çalışma 

Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünde öğrenim gören öğrenciler ile Kamu Yönetiminde 

öğrenim gören öğrenciler arasında olduğu görülmüştür. Diğer bir deyişle Çalışma Ekonomisi ve 

Endüstri İlişkileri bölümünde öğrenim gören öğrencilerin küreselleşme ile ilgili görüşleri Kamu 

Yönetimi öğrencilerine göre daha olumludur. Bu da Kamu Yönetimi bölümü öğrencilerinin 

mezuniyet sonrası özel sektörde çalışma imkanları bulunmakla birlikte daha yoğun olarak kamu 

kurumlarında meslek memuru olmaya yönelmeleri ya da daha gelenekselci diğer bir deyişle devlet 

merkezli yapıyı benimsemeleri ile açıklanabilir. Bunun yanında Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 

İlişkileri Bölümü’nden mezun olanların kamu kurumlarından ziyade özel sektör ve özellikle insan 

kaynakları departmanı ağırlıklı çalışma imkanlarının olmasından kaynaklanabilir.  Ayrıca 

Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencilerinin küreselleşme ile ilgili görüşlerinin diğer bölümlerin 

öğrencilerinden farklı olabileceği öngörülürken araştırmada herhangi bir farklılık tespit 

edilememiştir.   

Üniversite öğrencilerinin öğrenim gördükleri “sınıflar” ile küreselleşme ile ilgili görüşleri 

arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Bu yönüyle üniversite öğrencilerinin öğrenim 

gördükleri sınıfların öğrencilerin küreselleşme ile ilgili görüşlerinde belirleyici bir faktör olmadığı 

söylenebilir. Üniversite öğrencilerinin öğrenim gördükleri bölümlerde tüm 1., 2. 3. ve 4. sınıflar 

arasında anlamlı bir farklılık çıkmaması bu öğrencilerin sınıflar itibari ile birbirine yakın bir 

programa tabi olmalarından kaynaklanabilir.  
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ÖZET 

 09/11/2009 Pazartesi günü Aydın’da yaklaşık iki yüz Adnan Menderes Üniversitesi Beden 

Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencisi okullarının Aydın’dan Nazilli’ye taşınmasını alışılmamış bir 

tarzda protesto ettiler. Öğrencilerin bu tepkisi ADÜ tarihinde en büyük ve en çok desteklenen öğrenci 

eylemiydi. Öğrenciler “Nazilli’ye taşınmak istemiyoruz.”, “öğrenci ticari mal değildir.”, “ biz sürü 

değiliz” gibi sloganlar attılar. Onlar bu gösterinin amacının BESYO’nun taşınma kararının yanlış 

olduğunu göstermek olduğunu ifade ettiler. Muhtemelen öğrencilerin organizasyon bozukluğu, politik 

farklılaşmalar, öğrenci liderlerinin olmayışı ve yetersizliği yönetime karşı başarılı bir baskı 

uygulamayı zayıflattı. Dahası bu hareketteki öğrenci organizasyonları çatışmalı ve süreksizdi.  

Bu çalışmanın amacı gösterinin nedenleri, süreçleri ve sonuçları hakkında bilgi edinmektir. Bu 

çalışmada derinlemesine görüşme tekniğinden yararlanılmıştır. Bulgularımız göstermiştir ki iyi bir 

protesto hareketi iyi organize olmayı, kendine güven duymayı ve iyi iletişim yeteneğine sahip olmayı 

gerektirmektedir.  

Anahtar kelimeler: Öğrenci organizasyonları, öğrenci protesto hareketi 

 

ABSTRACT  

On Monday, 09 November 2009, about 200 students of School of Physical Education and 

Sport (BESYO) of the Adnan Menderes University in Aydın protested against the movement of their 

department from Aydın to Nazilli in an unusual way. This reaction of students was the largest and 

most sustained student protest action in the history of ADÜ. Students chanted some slogans including 

“We don’t want to move out to Nazilli”, “Students aren’t commercial property” and “We aren’t herd”. 

They announced that the purpose of this demonstration  is to show the wrongness of university’s 

decision about the movement of BESYO. Perhaps the students’ disorganizations, political 

discrimination, lack of the student leaders and inability may have weakened their ability to 

successfully put pressure on the administration. Further, student organizations in this movement were 

characterized by instability and conflict.  

mailto:cozdemir@adu.edu.tr
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The aim of this study is getting information about causes, processes and ends of this 

demonstration.  In this study, we employed the technique of in depth interview.  Our findings show 

that a good protest movement requires being well-organized, self-confidence and good communication 

skills. 

 Key words: Student organizations, student protest movement 

GİRİŞ 

Üniversiteler birer eğitim ve öğretim kurumları olarak belli amaçlar ve hedefler doğrultusunda 

gençlerimizin davranışlarını değiştirme ve geliştirme yanında onlara yeni davranışlar kazandırma 

fonksiyonlarını (Arslantürk ve Amman, 2001: 149) yerine getirirler. Türkiye ve uluslararası 

kamuoyunda üniversiteler zaman zaman, bilim ve araştırma gibi kavramlar yanında öğrenci 

hareketleriyle de gündeme gelir. Bilindiği gibi 1960’lı yıllar özellikle üniversite gençliğinin damgasını 

vurduğu bir gençlik hareketleri dalgasını yaşamıştır (Geçtan, 1982: 137).   Bugün de Adnan Menderes 

Üniversitesi, BESYO öğrencilerinin protesto etkinlikleri Aydın ve Türkiye gündeminde yer bulmuştur. 

Olayların soğumasından sonra yapılacak sosyolojik bir çalışma öğrencilerin protesto hareketlerini 

anlamamızda kısmen yararlı olabilecektir.   

1. SORUN 

Adnan Menderes Üniversitesi 1992’de kuruluşundan itibaren bina, alt yapı, arsa, nitelikli 

akademik ve idari personel gibi kritik konularda pek çok ciddi sorunla karşı karşıya kalmıştır. Aslında 

sorun YÖK’ten yüksek öğrenim sistemine, akademik personelin özlük haklarına, akademik personel 

seçme ve yetiştirme sistemine ve rektörlük seçimine değin uzanan çok daha geniş bir sorunlar 

yumağının küçük bir bölümünü oluşturmaktadır.  

Weberci anlamda en yüksek düzeyde akılcılaşmanın olması gereken bir kurum olan üniversitede 

amaçları ve özellikleriyle bağdaşmayan akıldışı uygulamalar gerçekleşiyorsa o üniversitenin 

kurumlaşma süreçlerinde ciddi bunalımların yaşanılması kaçınılmaz olur. Bu bağlamda Adnan 

Menderes Üniversitesi genel olarak kurumsal bir kimlik bunalımını yaşamaktadır. Bu kimlik 

bunalımın en bariz şekilde somutlaştığı birimlerden birisi de BESYO’dur. Kriz yalnızca BESYO’nun 

sorunu olmaktan çıkmış genel olarak Üniversite’nin, medya vasıtasıyla Aydın’ın ve Türkiye’nin 

gündemine oturmuştur.  

BESYO akademik faaliyetlerini bağımsız birim olarak önce Germencik’te daha sonra 

İncirliova’da Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı binalarda faaliyetlerini sürdürmüş, 2008’de dört 

bölümden ikisi Merkez yerleşkeye ikisi de Nazilli’ye gelmiştir. Rektörlük 2009’da okulun bütün 

bölümlerinin Nazilli’de akademik faaliyetlerine devam etmesi kararını almıştır. Daha önceki taşınma 

kararlarında herhangi bir öğrenci direnişi yaşanmamış olmasına rağmen Nazilli’ye taşınma kararı 
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öğrencileri protesto hareketlerine neden olmuştur.  Bu çerçevede BESYO öğrencileri Kasım 2009’da 

merkez yerleşkede yürüyüş, il merkezinde (Havuzlu Park) çadır kurma, sivil toplum kuruluşlarını 

ziyaret ve imza kampanyası gibi bir takım etkinliklerde bulunmuşlardır.  

2. PROTESTO GÖSTERİLERİ 

Öğrenci protestoları10 bir sabah ADÜ merkez yerleşkedeki BESYO binası önünde yaklaşık 50-60 

öğrencinin derslere girmeyi reddederek yürüyüşe geçmeleriyle başlamıştır.  Yürüyüşün planlı bir 

organizasyon olduğu yerel televizyon kameramanının çekim yapmasından anlaşılıyordu. Bazı 

öğrencilerin ellerinde Cumhurbaşkanlığı makamına yazılmış ve merkez yerleşkede kalmak 

istediklerini belirten dilekçeler vardı. Öğrenciler bir yürüyüş kolu oluşturarak alkışlarla ve ıslıklarla 

yürümeye başladılar. Bu esnada zaman zaman “Eğitim Hakkımız Engellenemez” gibi sloganlar 

atıyorlardı. Yürüyüş başladıktan kısa bir süre sonra okulun güvenlik elemanları öğrencilerin 

yürüyüşüne engel olmak istemişler ve iki grup arasında itiş kakış yaşanmıştır. Öğrencilerin sayıca 

kalabalık olmaları ve gençliğin vermiş olduğu kuvvetle birlikte güvenlik elemanlarının engellemelerini 

boşa çıkarmıştır. Bu esnada sinirler gerilmiş, yumruklar sıkılmış, bağrışmalar ve ıslılar başlamıştır. Bu 

hengâme içinde bir kız öğrenci kısa süreli baygınlık geçirmiştir. Öğrenciler güvenlik elemanlarının 

engelleme girişimleri sürerken yürümeyi bırakarak Rektörlük binasına doğru koşmaya11 

başlamışlardır.  Kitlenin Rektörlük binası önüne gelişi Güvenlik elemanları ve öğrencilerin katıldığı 

bir halk koşusunu andırıyordu. Rektörlüğün önüne ulaşan öğrenciler bir kale kuşatması yapar gibi 

rektörlük binasının Batı cephesindeki yolun karşı kaldırımına oturmaya başladılar. Bu esnada ellerinde 

üzerlerine sloganlar yazılmış sarı kartonlar taşıyorlardı. Bu kartonlar üzerinde yazan sloganlardan biri 

şöyleydi: “Okul yoksa derste yok”. Güvenlik elemanları da rektörlük binasının merdivenleri önünde 

barikat kurmuşlar öğrencilerin binaya girme girişimlerine karşı tedbir almışlardı. Bu esnada yerel ve 

ulusal medyadan görünü alan, fotoğraf çeken kişilerin sayısı da artmıştı. Bu esnada öğrenciler sürekli 

olarak ıslık ve alkışlarla tempo tutmayı sürdürüyorlar kimi zaman da slogan atmayı sürdürüyorlardı. 

Atılan sloganlar şöyleydi: Eğitim Hakkımız Engellenemez”, “Öğrenci Ticari Mal Değildir”, “BESYO 

Bizimdir Bizim Kalacak”, “Rektör Uyuma Öğrencine Sahip Çık”, “Kampusta Eğitim Bizim 

Hakkımız”, “Öğrenci Cop Değil Okul İstiyor”, “BESYO’yu Kimse Parçalayamaz”, Fakülteler Uyuma 

BESYO’ya Sahip Çık”,12 “Rektör Buraya Geleceksin”, “Rektör Dışarı Halimizi Gör” vs. Bu esnada 

güvenlik görevlilerin şefi ve bir öğrenci grupla konuşmalarda bulunmaktadır. Öğrencilerin Rektörle 

                                                      
10 Bu konuda Adnan Menderes Üniversitesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın video 

çekimlerinden yararlanmama izin veren ADÜ Rektörü Prof. Dr. Şükrü Boylu’ya çok teşekkür ediyorum.  

11 Burada koşmaya başlamaları tamamen taktik açıdan güvenlik elemanlarına bir üstünlük sağlama girişimidir. 

Çünkü güvenlik elemanlarının sporcu gençlerin atikliği ile rekabet edebilmesi olanaklı değildi.  

12 Yaklaşık yarım saatlik bir bekleyişin sonunda yorulan öğrenciler oturarak slogan atmaya başladılar.  
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görüşme isteği ile ilgili olarak iletişimde fonksiyon üstlenen kişi güvenlik görevlilerinin şefi 

olmaktadır. Zaten öğrencilerin itirazları, lafla sataşmaları, ıslıkları sağlıklı bir iletişim kurulmasını 

önlemektedir ki zaten sorunların en temel nedenlerinden biri de eğitim-öğretim ortamı içinde yer alan 

aktörler arasındaki iletişim sorunlarıdır.  

 

 

Resim 1 BESYO Öğrencilerinin Protesto Yürüyüşlerinden Görünümler 

Burada öğrenciler adına bir kız öğrenci basına yönelik olarak bir açıklamada bulundu. Öğrenci 

basın açıklaması yaparken televizyoncuların sessiz olmaları aksi halde konuşmacının seslerinin net 

alınamayacağı yönündeki uyarılarına büyük bir titizlikle uydular13. Herkes birbirini “şişşt şişşt”diye 

sessiz olmaya davet etti ve sessizlik sağlandı ve öğrenci konuşmasını gerçekleştirdi. Konuşma 

bittiğinde öğrenciler arkadaşlarını coşkulu tempolu bir şekilde ıslıklarla ve alkışlarla kutladılar, sevinç 

gösterisinde bulundular. Öğrenciler tekrar tempo tutarak “Haydi rektör, Haydı şimdi” diye 

stadyumlarda atılan tarzda alkışla tempo tutmaya başladılar. Bunun üzerine güvenlik elemanlarının 

şefi öğrencilere rektörün burada olmadığını ve seçecekleri temsilcilerin yetkililerle görüşebileceğini 

söyledi. Doğal olarak öğrenciler kendilerine söylenenlere inanmadılar. Bu bir güven sorununu 

gösteriyordu. Öğrenciler ısrarla rektörün yanlarına gelmelerini söylüyorlar, temsilci göndermeye rıza 

göstermiyorlardı. Bir öğrenci şöyle haykırıyor “geçen sene öğrenci gönderdik ne oldu.” bu haykırış 

şunu gösteriyor ki öğrenci temsilciliği mekanizması öğrencinin akademik işleyişe katkı sağlayabilecek 

şekilde işlevsel olamamış veya en azından öğrenciler böyle algılamamaktadır. Bu esnada zaman 

zaman eleştirel espri yapmayı bile ihmal etmemektedirler. Bu esnada öğrenciler ilginç bir davranış 

sergilediler. Onlarda güvenlik görevlilerinin hareket tarzlarıyla beşerli üçerli kol kola girerek güvenlik 

görevlilerinin önünde onlara yaklaşarak ve paralel vaziyette kol kola girdiler. Bu bir anlamda güçler 

                                                      
13Yine burada öğrencilerin bir medya mensubunun sıradan bir uyarısına büyük bir titizlikle uymaları karşısında 

Rektörün bilgilendirme toplasındaki takındıkları olumsuzluklar zihinlerdeki değerler anarşinin somutlaşması 

açısından ilginç bir örnek oluşturmaktadır.  
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dengesinde terazinin hangi tarafının daha ağrı basacağına dair bir sinyal gibiydi. Çok geçmeden atılan 

sloganlara şu eklendi “Rektör Öğrencinden Korkma”.  

Bu süreçte dikkat çeken nokta erkek öğrencilerin çok fazla ön plana çıkmamaya özen 

göstermeleridir. Bir iki kız öğrenci organizasyonu yönlendiriyor, atılacak sloganları belirliyor, zaman 

zaman erkek arkadaşları onların yanına gelerek kulaklarına bir şeyler söylüyor ve grup bu şekilde 

yönlendiriliyordu. Erkekler sonradan devreye girmesi beklenen gerçek kuvvetler olarak pasif halde 

bekletiliyorlardı. Bazı öğrencilerin cep teflonlarından gelen mesajları arkadaşlarıyla birlikte 

değerlendirdikleri dikkate alındığında organizasyona dışarıdan ve uzaktan müdahale olduğu izlenimi 

vermektedir.  

Bir süre sonra öğrenciler sloganlar atarak Rektörlük önünden Kütüphane yönüne doğru 

yürüyüşe geçtiler.  Attıkları bazı sloganlar şöyleydi: “Eğitim hakkımız engellenemez”, “direne direne 

kazanacağız”, “göçebe BESYO istemiyoruz”, “Nazilli’ye taşınmak istemiyoruz.”, “öğrenci ticari mal 

değildir.”, “ Öğrenci sürü değildir”. Öğrenciler sloganlar atarak Kütüphane önündeki meydanda 

beklemeye başladılar. Bir süre sonra kendi okullarına doğru yürüyüşe geçen öğrenciler “BESYO’ya 

Kalkan Eller Kırılsın” şeklinde slogan atmaya başladılar. Bu slogan şiddet ve gerilimin derecesinin 

yükseldiğini gösteren bir sinyaldi. Öğrenciler kendi okullarına giderken aldıkları bir kararla geri 

dönerek yolun Doğu yönündeki Fen Edebiyat Fakültesi bahçesine yöneldiler. Bu esnada öğrenciler 

sloganlar atmayı sürdürüyor, içlerinden bazıları da güvenlik görevlilerinin şeflerin bir şeyler 

anlatıyorlar, içeri girmek istediklerini söylüyorlardı. Bu konuşmalar içinde öğrencilerin serzenişte 

bulundukları en önemli konulardan biri de kendilerini dinleyecek bir yetkilinin muhatap olarak 

karşılarına çıkmamış olmasıydı. Bir öğrenci şöyle diyordu “kimse bizimle konuşmuyor, bizi güvenlik 

elemanlarıyla karşı karşıya bırakıyorlar”. Tartışmalar öğrencilerle güvenlik görevlileri arasında itiş 

kakış şekline dönüşmüş, bir omuz mücadelesi yaşanmaya başlamıştı. Grup çok geçmeden bu 

isteklerinden vazgeçerek bu kez hep birlikte yemekhaneye yönelerek eylemlerini burada sürdürdüler. 

Aslında öğrenciler kendilerine söylenen gerekçeyi makul bir neden olarak değerlendirmeselerdi Fen 

Edebiyat Fakültesine girebilecek olanakları vardı. Bu sırada iyi niyet girişimci rolünü üstlenen 

kişilerin yapıcı rolleri öğrencilerin olumsuz bir tavır göstermelerine engel oldu. Bu esnada yeni bir 

slogan devreye giriyor “Kurtuluş Yok Tek Başına Ya hep Beraber Ya Hiçbirimiz”. Bu tip sloganlar 

sosyalist siyasi söylemin değişik zamanlarda kullandığı sloganlardan olduğu düşünülürse grubun belli 

bir siyasi yöne doğru çekilmek istendiğini açık şekilde görebiliriz. Öğrenciler yemekhaneye 

girdiklerinde de alkışlarla ve süreli yumruklar havada bu sloganı atmayı sürdürdüler. Yemekhanede 

yemek yemekte öğrencilerin bazıları alkışlarla grubu desteklediklerine yönelik tepkiler verdiler. Grup 

herhangi bir tatsızlık yaşanmadan sloganlar atarak yemekhaneyi terk ettiler. Bir süre Atatürk Kültür 

Merkezi önünde bekleştikten sonra Yerleşkenin Batı ucundaki Meslek Yüksekokulu’nun kantininin 

önüne gittiler. Burada da bir takım sloganlar attıktan sonra öğrenciler kendi okullarına gittiler.  
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Bu protesto hareketlerinde öne çıkan bazı kritik olaylar aşağıda belirtilmiştir. 

Öğrenciler arasında kavga: Öğrencilerin Merkez yerleşkedeki gösterileri bir iki gün daha benzer 

görüntülerle devam etti. Ancak ikinci gün devreye giren bir gençlik sendikasının öğrenciler arasında 

yarattığı siyasi ayrışmalar ve gerilimler nedeniyle öğrenciler arasında 40-50 kişinin karıştığı bir kavga 

meydana gelmiştir.  

Rektörün Bilgilendirme Toplantısı14: Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Şükrü 

Boylu Atatürk Kültür Merkezinde öğrencilerle bir toplantı gerçekleştirmiş fakat öğrencilerle bir 

uzlaşma zemini sağlanamamıştır.  

Çeşitli Kamu ve Sivil Toplum Kuruluşlarını Ziyaretler: Bir grup öğrenci Aydın Valiliği, Aydın 

Belediye Başkanlığı15, Aydın Ticaret Odası gibi bazı kamu kurum ve kuruluşlarının başkanlarıyla 

görüşmeler gerçekleştirdiler, destek istediler. 

Kent Merkezinde Çadır Kurma Eylemi: Öğrencilerin sorunlarını halka duyurabilmek için Sulu Park 

adıyla anılan yerde bir çadır kurmuşlar, bu eylemleri yaklaşık 40-50 öğrencinin katılımıyla 

gerçekleştirilmiş, öğrenciler gece de bu çadırlarda nöbet tutmuşlardır. 

4. ÖĞRENCİ PROTESTOLARININ NEDENLERİ 

Öğrenci protestolarında üç taraf söz konusu edilebilir: Öğrenciler, öğretim elemanları ve 

rektörlük. Bu şekilde ele alındığında olayın tarafı durumunda olan aktörler açısından protesto 

hareketlerinin gerekçeleri farklılık göstermektedir. 

Öğrenciler açısından: Öğrencilerin Nazilli’ye gitmek istememelerinin temel gerekçeleri 

öğrenciler açısından şöyle sıralanmaktadır: 

1. Aydın’da ev kiralama vs. nedenlerle masraf etmeleri ve Nazilli’ye taşınmalarının 

kendilerine ekonomik külfet getirecek olması. 

2. Nazilli’de BESYO için düşünülen mekânların akademik eğitim için yeterli alt yapıya 

sahip olmaması. (atletizm pisti, spor salonu, derslik ve kantin gibi konulardaki eksiklikler 

veya yetersizlikler) 

                                                      
14 Bu toplantıda öğrencilerin rektöre karşı bazı davranışları akademik kültüre yakışmayacak davranışlardı. Bu tip 

davranışların üniversite çatısı altında yaşanmış olması herkes adına üzüntü vericidir.  

15 Öğrencilerin Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile yaptıkları görüşmelerde öğrenciler kendi sorunlarını 

ifade etmede ciddi sorunlar yaşamışlardır. Öğrenciler kendilerini ifade etmekte zorlanmışlar, Belediyeden n 

istediklerini net olarak ifade edememişlerdir. Hatta temsilci öğrencilerden biri toplantı sonrası Belediye 

binası önünde bekleyen arkadaşlarına yanlış bilgi aktarmıştır.  
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3. Nazilli’ye gidilmesi halinde tıp, eğitim bilimleri gibi alanlardan öğretim üyelerinin 

BESYO’da ders vermeyecek olmaları.  

4. Eğitim alanlarının bulunduğu yerlerin öğrencilerin rahatça hareket edebileceği mahallerde 

olmamasına bağlı olarak özellikle kız öğrencilere yönelik olası cinsel taciz ve genelde 

öğrencilerin yaşabileceği güvenlik sorunları.  

5. BESYO öğrencileri çeşitli kulüplerde ve kuruluşlarda iş bularak çalışmaktadırlar ve gelir 

elde edebilmektedirler. Nazilli’ye gidildiğinde BESYO öğrencilerinin bu olanaklardan 

mahrum kalacak olmaları.  

6. BESYO’nun Nazilli’ye taşınma kararının arkasında siyasi kişiliklerin etkin rol oynaması 

kabul edilmemesi (Nazilli Belediye Başkanının ilçeye bir fakülte kazandırma sözü). 

7. Dört yılda bir ilçeden diğerine taşınmak akademik başarıyı engellediği gibi yöneticilerin 

ve siyasilerin BESYO’nun ilçeleri kalkındırmanın aracı olarak görmeleri doğru değildir.  

Öğretim elemanları açısından: Bazı öğretim elemanlarıyla gerçekleştirdiğimiz 

görüşmelerden edinilen verilere göre, öğrenci protesto hareketlerinin ortaya çıkmasında şu faktörlerin 

rol oynadığı ifade edilmiştir:  

1. Bazı BESYO öğretim elemanlarının (okutmalar) seçme sınavı öncesi Üniversitenin başka 

birimlerinde görevlendirilmeleri BESYO’dan otorite boşluğu yaratması. (Bu dokuz okutman 

arkadaşımız Ocak 2010’da Fen Edebiyat Fakültesi binasında kendilerine tahsis edilen iki odada 

Rektörlük okutmanı olarak görevlendirildiler16). 

 2. Okulun daha önce söz verildiği gibi Merkez yerleşkede bütün bölümleriyle ve kalıcı olarak 

akademik faaliyetlerini sürdürememesi. 

3. Aydın’daki çeşitli sivil toplum kuruluşlarının öğrencilerin protesto hareketini desteklemesi. 

4. Akademik danışmanlık hizmetleri yeterince etkili gerçekleştirilememesi. 

                                                      
16 Bu uygulamaya maruz kalan öğretim elemanlarına göre, bu uygulamanın asıl nedeni kendilerine ders 

verilmemek suretiyle bu derslerin şu anda BESYO’da mevcut öğretim elemanlarına dağılmasıdır. Ancak 

görüşme yaptığımız BESYO kadrosundaki başka bir öğretim elemanı arkadaşımız uygulamanın mevcut yasa ve 

yönetmelikler çerçevesinde doğru bir uygulama olduğunu, öğretim üyelerinin olduğu yerde derslerin ağırlıklı 

olarak bu öğretim üyeleri tarafından verilmesinin son derece normal olduğunu ifade etti. Konuyu daha iyi 

anlatabilmek için de ortada bir pasta olduğunu ve bu pastanın akademik kariyer basamaklarındaki 

konumlanmaya göre olmasının normal olduğunu belirtti.  
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5. Merkez Yerleşkenin olanaklarını tecrübe eden öğrenciler sahip oldukları ortamdan ayrılmak 

istememeleri, özellikle kız öğrencilerin Germencik ve İncirliova’da gayri ahlâki bazı davranışlarla 

karşılaşmaları onları merkezde kalmaya daha istekli kılması. 

6. Öğrencilerin okullarının sık sık taşınmasından dolayı kendilerini nesne gibi hissetmeleri ve 

öğrencilerin psikolojilerinin bozulması. 

7. Bazı öğretim elemanları derslerin işlenişinde asgari düzeyde yerine getirmek zorunda oldukları 

görevleri bile yapmamaları (verilen örnek öğrenci eliyle yoklama aldırılması). 

8. Aydın ilinin Nazilli’ye göre öğrencilerin akademik başarılarını geliştirmelerine destek olacak 

faaliyetlere katılma ve iş bulma olanakları bakımından daha iyi koşullara sahip olması. 

9. Okulun işleriyle ilgili konularda öğretim elemanlarının görüşlerine yeterince değer verilmemesi17. 

10. BESYO’nun idaresinde yetki ve sorumlulukları belirleyen hiyerarşik ilişkilerde ciddi sorunlar 

yaşanıyor olması. 

11. Bazı öğretim elemanlarının öğrenciler arasında etnik, dini ve siyasi yönden kutuplaşmalar için 

zemin yaratacak davranışlar sergilenmesi. 

12. BESYO’nun 2009’da gerçekleştirdiği öğrenci seçme sınavlarında mahkemenin verdiği yürütmeyi 

durdurma kararı ve kazanan öğrenci listelerinin birkaç kez değiştirilmesi gibi konuların okula duyulan 

güveni azaltması. 

13. Merkez yerleşkenin fiziki imkânları yapılacak küçük çaplı maliyetli tadilatlarla BESYO için 

akademik eğitime uygun hale getirilebilir olmasına rağmen Nazilli’ye taşınma kararında ısrar edilmesi.  

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Şükrü Boylu ile gerçekleştirilen görüşme: ADÜ Rektörü Prof. Dr. Şükrü 

Boylu18 ile bu konuyla ilgili bir görüşme gerçekleştirilmiştir. Bu görüşmemizde Rektörümüzün 

konuyla ilgili açıklamaları ve kendine yönelttiğimiz sorulara verdiği cevaplar özetlenerek aşağıda 

sunulmuştur. Rektörümüze daha önce belgegeçerle bildirdiğimiz iki soru şunlardır: 

1. BESYO’nun Nazilli’ye taşınma kararının gerekçeleri nelerdir? 

2. Öğrenci protestolarını nasıl değerlendiriyorsunuz? 

                                                      
17 Bir okutman arkadaşım bu ifadeyi okuyunca “yeterince mi hiç değer verilmiyor” eklinde düzeltmede 

bulunmuştur. 

18 Çok yoğun programına rağmen bana zaman ayırıp, görüşme isteğimi kabul nezaketini gösteren Rektörümüz 

Prof.Dr. Şükrü Boylu’ya teşekkür ederim. 
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“Öğrenci protestolarının öncesini değerlendirmek gerekirse durum şöyle özetlenebilir. Önce 

Germencik, sonra da İncirliova’da MEB’na ait bir okul binasında öğrenim faaliyetlerini sürdürmüştür. 

Ancak 2008 yılında Milli Eğitim Müdürlüğü’nden alınan bir yazı ile okulun derhal boşatılması isteği 

ile karşılaştık. Mahkemeye giderek asıl tahsis süresi olan 2009 yılına kadar kullanmayı hedefledik. 

Daha sonra BESYO’nun gelecekteki konumunun nasıl olacağına dair bu konuda tecrübe sahibi on beş 

kişilik bir öğretim üyesi grubuyla konuyu tartıştık. Grubun görüşmeler sonrası aldığı karar 

BESYO’nun Nazilli’ye taşınmasının en iyi çözüm olduğu şeklidedir. Taşınmanın aşamalı 

gerçekleştirilmesi ve önce dört programdan iki programın Nazilli’ye taşınması diğer iki programın 

Merkez yerleşkede öğrenime devam etmesi öngörüldü. Ayrıca kimi olası sorunları engelleyebilmek 

için bazı tedbirlere başvuruldu. Örneğin üç programda öğrenci alınmadı. BESYO öğretim 

elemanlarının Nazilli’nin bize önerdiği alanlarla ilgili birer rapor hazırlamalarını istedim.   

Arkadaşlarımız burasıyla ilgili görüşlerini, isteklerini ve kaygılarını belirttikleri raporlarını bana teslim 

ettiler. Bu esnada İncirliova’da yaşanan eğitime ilişkin sorunlar ve çözüm önerileri konusunda öğretim 

elemanlarından raporlar istedim. Daha önceki yıllarda baştan itibaren BESYO’da yöneticilik 

görevlerini üstlenmiş öğretim üyeleri ve BESYO’daki öğretim elemanlarından sorunlar ve çözüm 

önerileriyle ilgili raporlar aldım. Hepsi yazılı olarak elimdedir. Onları değerlendirdim. Yapılan 

toplantılar sonrasında iki programın Nazilli’ye iki programın merkez yerleşkede eğitime başlaması 

yönünde oldu. Ancak eğitim öğretim başladıktan sonra öğretim elemanı arkadaşlar geldiler ve biz 

böyle eğitimi sürdürmede sıkıntılar yaşıyoruz, eğitim aksıyor dediler. Biz bunun üzerine bir toplantı 

yaparak okulun birleştirilmesi kararı aldık. BESYO’nun Nazilli’de birleştirilmesi kararını verdik. 

Çünkü merkez yerleşkede kendilerine ait bir bina yok. Sümer Yerleşkesi 12 derslikli binası, kantini ve 

geniş alanlarıyla bizim öncelikle sahip çıkmamız gereken bir alandır. Burada yüzme havuzu, kapalı 

spor salonu ve futbol sahasının olması, atletizm ile ilgili alt yapının hazır hale getirilebileceği 

önemlidir. Nazilli Belediye Başkanı bizlere bu konuda tam destek vereceklerini ifade ettiler. Bu arada 

öğretim üyelerimizin neredeyse tamamına yakın bir kısmı bu uygulamalarımıza karşıydı. Bana göre bu 

karşı çıkışların arakasında kişisel temeldeki küçük çıkar hesaplarının olduğunu düşünüyorum. Çünkü 

öğretim üyelerimiz akademik başarıya yoğunlaşmış olsalardı böyle sıkıntılar hiçbir şekilde 

yaşanmayacaktı. Öğrenciler gereksiz olarak yer konusuyla meşgul edildiler. Öğrenciler, öğretim 

elemanlarının kendi görüşlerini rektörlüğe dayatmalarının bir aracı olarak kullanıldı. Biz 

öğrencilerimizin akademik başarılarını gözeterek onların isteklerini gözetiyoruz, bunun için çaba sarf 

ediyoruz. Öğrencilerin akademik hedefler dışında öğretim elemanlarının kendi görüşleri için 

kullanılmasını hiçbir şekilde doğru bulmuyorum. Üzüldüğüm olaylardan biri de kendisi Nazilli’li olan 

bir öğrencinin Sümer Yerleşkesinin olduğu yeri Aşağı Nazilli diye küçük görmesi olmuştur.  Bu olay 

öğretim elemanlarının öğrencileri ne kadar yanlış yöne doğru çektiğinin bir göstergesidir. Aslında 

öğrencilerin talepleri bizim taleplerimizle örtüşen taleplerdir. Bu çerçevede istekler daha iyi eğitim, alt 

yapısı güçlü bir okul olarak göze çarpıyor ki bizim de amacımız bunları sağlamaktır. Bu taleplerin 

karşılanabileceği yer de Nazilli’dir. Kaldı ki Nazilli’ye ulaşım konusunda hiçbir sıkıntı 
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yaşanmamaktadır, Büyükşehirlerde bir semtten diğerine gitme gibi. Parçalı bir yapı ortaya çıktığı 

yönündeki eleştiriler Üniversitenin baştan itibaren yapılanması dikkate alındığında anlamsız 

kalmaktadır. Merkez Yerleşke de bulunmayı istemelerini anlayabiliyorum. Fakat baştan itibaren 

Üniversitenin yapılanması çok parçalı bir yapılanma şeklinde gerçekleşmiştir ki bugün için Merkez 

Yerleşkeye bağımlılığın çok fazla olmadığını düşünüyorum. Bizim öğrenci protestoları sonrasında 

gördüğümüz iki sorun vardı. Bunlar öğrencilerin ulaşım ve yerleşim sorunlarıydı. Bunun üzerine 

kararımızı eğitim yılı sonunda uygulamaya karar verdik ve bunu düzelttik. Bunun dışında ben başka 

bir sorun görmüyorum.” 

Bu sözlerden sonra görüşme doğaçlama sorular sürdürülmüştür. Bu çerçevede Rektörümüze şu 

sorular yöneltildi: 

Üniversitenin kuruluşundan bu yana BESYO’nun kendi binalarına sahip olmaması 

öğrencilerin kendilerini okula aidiyet duygusu ve kimlik kazanmalarını engelleyen bir ortam 

yaratmamış mıdır? Daha önce alınan taşınma kararlarında bu türden öğrenci tepkileri ortaya 

çıkmamışken sizin aldığınız karar bardağı taşıran son damla gibi bir etki mi yaratmıştır? Bir de 

öğrenciler Aydın’da bazı kuruluşlarda öğrencilerin verdikleri çeşitli hizmetler karşılığında bir 

harçlıklarını çıkardıkları, Nazilli’ye gitme durumunda bu olanaktan mahrum olacakları ifade 

edilmektedir. Bu konudaki düşüncenizi öğrenebilir miyim? Ayrıca öğrenciler merkez yerleşkede 

öğrenim görmeye başladıklarında daha önce neler gördüklerini daha iyi kavradılar ve bu yüzden böyle 

bir tepki gösterdiler şeklinde bir görüş de var. Bu konuda neler söyleyebilirsiniz? BESYO’nun 

taşınacağı yerde genelev olduğu, uygunsuz sosyal ortamlar olduğu söyleniyor.  

Ş.B.: Önce öğrenci kimliği konusuyla başlayayım. Daha önceki öğrenci profili çok farklıydı. Keşke 

aidiyet duygusuyla hareket etmiş olsalardı. Ben buna olumlu yaklaşırdım. Ben öyle bir zemin 

olduğunu düşünmüyorum. bu çok özel farklı bir profil. Diğer öğrenci gruplarıyla birlikte bakarsanız 

bu öğrenciler hedefledikleri yerlerde olmamanın verdiği sıkıntıları yaşayan, kendi kimliklerini 

bulamamanın sıkıntılarını yaşayan, içinde bulundukları durumdan hoşnut olmayan bir profil 

sergiledikleri görülür.   

Öğrencilerin gelir elde edecek faaliyetleri konusuna gelince burada esas gelir getirici faaliyetler içinde 

olanlar öğrenciler değil öğretim elemanlarıdır. Hocalar BESYO’ya girmek için hazırlık yapan aday 

öğrencilere kurs vermektedirler. Hocalar esas odaklanmaları gereken akademik başarıya değil 

öğrencilere sınav kazandırmaya kendilerini vermektedirler. Öğrenci sınavı kazandıktan sonra da 

hocalar artık bunlar sınavı kazandılar, eğitme gerek yok diye bakıyorlar. Bu sınavlara hazırlık 

kurslarını veren bir kısım hocalar da öğrencilerin öne çıkan özelliklerini sınavın özellikleri haline 

getirmeye çalışıyorlar. Yıllardır süren ve pek de temiz olmayan bir sistem var. Ben bu sistemin 

akademiye yakışmadığını, bu sistemin mutlaka ortadan kalkması gerektiğini hatta bu seçme sınavının 

kaldırılması gerektiğini –YÖK’e, Cumhurbaşkanına kadar yazdım- ve bu sınav sitemi oldukça bu 
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çarpık BESYO dershaneciliğinin de devam edeceğini düşünüyorum. Hem sınava girecek adayların 

hem de BESYO öğrencilerinin hocası olacaksınız, bu etik bir durum değildir. Bu sınavlarda 

kayırmanın önüne geçmek için dört gözlemci çağırım, hatta Muğla Üniversitesi’nden hocalarla sınav 

yapmayı düşündük. Ancak Muğla’dan hocalar gelemediğinden sadece gözlemci bulundurmakla 

yetindik. Öğrenci-hoca ilişkilerinde yaşanan etik sorunlar o hale gelmiştir ki öğrenci ders yapıp 

yapmamaya karar verebilecek duruma gelmiştir. Öğrenci hocasına hocam bugün ders yapmayalım 

diye telefon edebiliyor. Ben bu tür hadiselerle karşılaştığımda şaşırdım. Derslerde uygulamalı ve 

teorik derslerde kimin ne yaptığını ölçebilecek nesnel kıstaslarımız yok. Öğretim elemanlarının 

özgeçmişlerine bakıldığında da çok olumsuzluklar var. Ayrıca çeşitli vesilelerle kamplara giden 

öğrenciler var, bunların oralarda nasıl bir programa tabi oldukları, hangi dersleri alıp almadıkları belli 

değil. İşler göz kararı gidiyor. Bunları öğrendikçe tüylerim diken diken oluyor. İki devşirme sporcu ile 

şampiyonluk kazandıklarında da hocalar kendilerini yere göğe sığdıramıyorlar. Eğitim sistemimizden 

çıkmış başarılı sporcu yok. Bu eğitim sistemi ile başarı da beklenemez. Olimpik dalların 

çeşitlendirilmesi ve yaygınlaştırılması gerekmektedir. Bir öğrenci aynı zamanda ilköğretim düzeyinde 

çocukların yetiştirilmesini sağlayarak alt yapıdan sporcu yetişmesine zemin hazırlamalıdır. Elli iki 

akademinin bu sıkıntıları aşamamalarına şaşırmamak gerekir. Çünkü akademik bir birikimleri yok. 

Görev ve hedefleri strateji planlarında görüyorsunuz fakat uygulamada onlardan eser yok. Ben 

sınavlarda yeni uygulamalar getirdim. Öğrenci sayısını azaltmak, gözlemci getirtmek, sınav 

ücretlerinin geç ödenmesini sağlamak gibi. Bütün bunlar hocaların aleyhime tavır almaları sonucunu 

doğurdu ve öğrencileri bana karşı kışkırtmaya kalkıştılar, yıllardır sürüdükleri bu sistemi bana 

dayatmaya çalıştılar. Dışarıdan görünen manzara yönetim öğrencileri eziyor, hocaları mağdur ediyor 

şeklinde. Oysa benim yapmaya çalıştığım şey gerçek anlamda Türkiye’de olimpik alanda yetenekli 

öğrencilerin yetişmesi için elverişli akademik ortam sağlamaktır. Bundan sonra akademik kaygıları 

olmayanlar, bu sistemin bu haliyle devam etmesini isteyenlerin başı ağrıyacaktır. Ben hocaların 

akademik kaygılarla hareket etmelerini istiyorum. Bundan önce her türlü olanaklar kendilerine 

seferber edilmiş de sanki biz bu olanakları ellerinden alıyormuşuz gibi o yok bu yok demelerini 

anlayamıyorum. Herkes akademik başarıyı yükseltmek için azami çabayı göstermelidir. Benim sert 

çıkışlarım hocaların etik olmayan bazı davranışlarına yöneliktir. Bu tip davranışlar sanki mesleğin 

icaplarındanmış gibi bakılıyor, oysa böyle bir şey söz konusu değil. Kendi kişisel başarıları dışında bu 

okulun kurumsal yapısının çıktısı olarak kazandırılmış başarılı milli sporcularımız yok. Buradaki 

hocaların birinci önceliği öğrencilerimizin eğitimi olmalıdır yoksa ikinci dereceden işler değil. Etik 

olmayan bir şekilde kendini buradaki öğrencinin eğitiminden sorumlu görmeyen hocalar (öğretim 

üyeleri) öğrenci protestolarının arkasında yatan temel nedendir. Eğitimde esas sorumluk öğretim 

üyelerindendir. Okutmanlar diğer birimlerdeki sportif organizasyonların yürütülmesi için istihdam 

edilmektedirler. Okutmanlar bu şekilde görevlendirilmediğinde diğer birimlerdeki sportif ve kültürel 

faaliyetler gönüllü kişiler tarafından yerine getirilmektedir ki bu çok sağlıklı işleyen bir sistem 

değildir.  Bizim bu sorunu çözmeye yönelik girişimleriniz sürgün, diktatoryal bir girişim olarak 
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gösterilmeye çalışılmaktadır. O yok bu yok diye kenara çekilme bizim gerçekleştirmeye çalıştığımız 

işleri engellemekten başka bir sonuç doğurmamaktadır. Herkes elinden geleni yapmaya yönelmelidir. 

Akademik kültür bunu gerektirir. Eksiğiniz ne ise söyleyin araç gereç olarak dedim fakat şimdiye 

kadar bize okulun eksiklikleriyle ilgili olarak herhangi bir ciddi taleple gelinmedi. Bir akademi 

düşünün yüksek atlamanın ne olduğunu bilmeden mezun olan öğrenci var.  

C.Ö.: Üniversitemiz kuruluşundan bu yana gerek alt yapı gerekse akademik personel açısından nicel 

ve nitel olarak akademik başarı için yeterli bir çizgide gelişim göstermedi. 

Ş.B.: Evet, kesinlikle, asıl sıkıntı bu. Orada bir parça akademisyen tutunmuş insan olsa bu olaylar 

yaşanmazdı. Öğrencinin de çok donanımlı olduğunu düşünmüyorum. Bazıları “hocam bırakın şu 

taşınma işini dersleri yapalım” diyorlar, onlar da bunu söylerlerdi. İki ayı geçmiş olmasına rağmen 

çocuklara ders bağlamında söylenmiş iki cümle yok. Bu çok büyük ayıp, büyük sıkıntı. Biz 

öğrencilerin dersleri aksamasın diye birleştirme kararını uyguladık. Bizim merkez yerleşkeye 

gelmesinler gibi bir düşüncemiz yok, binası yapılsın buyursun gelsinler. .  

C.Ö.: Bu dönemin başlarında bazı arkadaşlar BESYO dışındaki birimlerde görevlendirildiler. 

Arkadaşlar bu durumdan şikâyetçiler. Bu öğretim elemanlarının BESYO dışında görevlendirilmeleri 

öğrenci üzerinde bir otorite boşluğu doğmasına yol açmış mıdır? 

Ş.B.: Bu boşluk başından beri var. Kalitesizlik bir şekilde kamufle edilmiş, örtülmüş. Ben bu tip 

uygulamalara deva edilemeyeceğimi radikal bir şekilde gösterdim. Bizim öğretim elemanlarından 

akademik görevlerini adamakıllı yerine getirmelerinden başka hiçbir beklentimiz yok. Kaldı ki bu 

arkadaşlarımız ayrıca akademik araştırmalar da yapmak durumundadırlar. Öğretim elemanlarının 

öğrencilerin seçme sınavlarına hazırlamanın dışında topluma hizmet vermesi liselerde sporcu alt yapısı 

hazırlama, gençlere koçluk yapma veya yetiştirdikleri öğrencilerin koçluk yapmalarını sağlamaları 

yönünde etkinliklerinin olması gerekir. Maalesef bu girişimleri göremiyoruz.  

C.Ö.: Başka birimlerde görevlendirilen arkadaşlardan bazıları diyorlar ki bizim BESYO’dan 

alınmamızdan donra geriye kalan kadrolarda öğrencinin güven duyacağı kadroların sayısı azaldı. 

Sorunun önemli bir nedeni öğrencilerin güven duyacağı öğretim elemanlarının olmamasıdır.  

Ş.B.: Orada işler o kadar iç içe ve karmaşık ki ikincil pozisyonda görevi olan bir öğretim elemanı 

birinci derecede pozisyonda görevli öğretim elemanı gibi olmuş. Bu yanlış bir şeydir. Akademik 

kadroların öne çıkması gerekiyor. Evet, bir kargaşa yaşandı ama bu kargaşa baştan yaşanan ilişkiler. 

Sağlıklı zemine oturtmak için bir benzetme yapmak gerekirse bira kan dökmek gerekir, kirli bir yarayı 

temizlemek için biraz kan dökmek gerekiyor. Keşke o da olmasa… Biz bu adımları atmamış olmasak 

kendimizi öğrencilerimize karşı sorumluluklarımızı yerine getirmemiş olacağız.  Okul o hale gelmiş ki 

asıl akademik işleyişi üstlenmesi gereken akademik kadrolar pasifize edilmişler.  
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C.Ö.: Bunun sebebi nedir? 

Ş.B.: Muhtemelen bu da akademik yeterlikle ilgili, yıllardır sahadan gelen akademik bir patronaj 

olmamasıdır. Daha önceki yönetim pozisyonlarında bulunan kişilerin gerçek akademik patronajı 

kurumsallaştıramaması. Bunun sonucunda ortaya bir takım boşluklar ortaya çıkmış ve bu boşluklar da 

bugünkü sorunların kaynağı ilişki ağlarıyla doldurulmuş. 

C.Ö.: Basına da yansıdığı şekliyle BESYO’da bazı öğretim elemanlarının çeşitli spor kulüplerine çıkar 

karşılığı sporcu temin ettikleri kamuoyuna mal olmuş bir konudur. Bu konuda yasal bir yaptırım 

uygulanamıyor mu? 

Ş.B.: Benim de anlatmak istediğim budur. ADÜSEM’de topluma hizmet girişimlerinin açık projeler 

şeklinde yapılması gerekmektedir. Ne var ki arkadaşlarımızın tutumları bu yönde değil. İkinci iş 

şeklinde gelir sağlamaya yönelik davranışlar görülmektedir. Bunlar da kağıt üzerinde yazılıp çizilmiş 

işler değil. Denetime, hesap verilebilirliğe açık uygulamalar değil.  

C.Ö: Bu konuda yaşanan sorunları engellemeye yönelik sizin hukuki girişimleriniz var mı? Örneğin 

bir öğretim elemanının Çine’de bir futbol takımını çalıştırdığı ve aynı saatlerde dersi olduğu halde 

derse girmediği ifade ediliyor. Bu konularda yasal olarak engelleyici bir girişimde bulunulamıyor mu? 

Ş.B. Bu konu soruşturuldu. Fakat böyle bir şey yoktur denildiğinde de elinizden hukuki olarak bir şey 

gelmiyor. Hukuk açısından delil oluşturacak bir şey bulamıyorsunuz. Evet bu şekilde usulsüz işler 

yapılıyor diye kanaat getiriyorsunuz, ancak hukuki olarak bir şey yapamıyorsunuz. Bir karar 

veriyorsunuz bölge idare mahkemesinden geri dönüyor. Keşke genişletilmiş bir etik kurulumuz olsa ve 

kurum için yararlı görmediğimiz kişileri başka kurumlarda nakil ile üniversite dışına alma yetkimiz 

olsa.  

C.Ö.: Bu sorun Rektörlerin akademik başarı için yetki ve sorumlulukların yeterince dengeli 

olmamasından mı kaynaklanmaktadır? 

Ş.B.: Dışarıdan bakıldığında herkes rektörlerin çok büyük yetkilere sahip olduğunu sanmaktadır.  

Aslında durum hiç de böyle değil. Yüz kızartıcı işlememiş biri yatarak maaşını alır ve ben hiçbir şey 

yapamam.  

C.Ö.: Yani herhangi bir şekilde sisteme giriş yapmış birini sistemin dışına alamıyorsunuz. 

Ş.B.: Mümkün değil. Akademik bir pozisyon elde edildiğinde ölünceye kadar o pozisyonda 

kalabiliyor, özellikle bizim ülkemizde. Böyle bir uygulama olmamalı. Örneğin ben şu anda idareci 

olduğum için akademik unvanımı kullanamam gerekir, çünkü araştırma yapmıyorum. Bu unvanın 

kürsüde kalması gerekir. …..Üniversite idari ve akademik kadrolarıyla bir bütün olarak her kademede 

yetenekli ve yeterli, kurumsallaşmaya değer veren personelle akademik başarıları yakalayabilir. 
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Herkes bir diğerine bilgi ve tecrübesini aktarmalı, sorumlulukları paylaşma isteği içinde olmalıdır. 

BESYO’da bir eksiklikler toplamı söz konusu. Herkes eksikliklerin farkında ama herkes eksiklikleri 

görmemek üzere bir sistemde anlaşmış durumda. Ben o sistemi bozdum.  

C.Ö.: Son olarak şunu sormak istiyorum. Meslek Yüksekokulu binasının BESYO için tahsis edildiği 

fakat daha sonra bu karardan vazgeçildiği söyleniyor. Bu konuya açıklık getirebilir misiniz?  

Ş:B.: O bina Tıp Fakültesi binalarından biri olarak planlanmıştır. Ancak geçmiş yönetim döneminde 

bina tamamlandığında ilgili hocalar binanınız tamamlanmıştır, taşınabilirsiniz dendiğinde Tıp 

Fakültesinde ilgili biri öğretim üyeleri gelmek istememişler. Bunun üzerine binanın BESYO’ya tahsis 

edilmesi kararı alınmış ve bina buna göre inşa edilmiştir. Ancak son kertede bu uygulamadan 

vazgeçiliyor. BESYO için yapılmış binadaki duşluklar vs. yapılar yıkılıyor ve bina Meslek 

Yüksekokul için yeniden düzenleniyor. Bütün bu yanlışlıklar birikmiş halde bize fatura ediliyor. 

Aslında bizim sorumlu olduğumuz kısım çok küçük bir kısım. Biz çözüm ararken sıkıntıyla 

karşılaştık. Biz sorunları nasıl çözeriz derken şimdiye kadar birikmiş bütün apse bizim önümüze çıktı.  

C.Ö.: Bazı arkadaşların şu düşüncesi var. “Rektörümüz sınavların durdurulması için mahkemeye 

gidilmesine kızdı ve ben de bunu size ödetirim diyerek böyle bir karar aldı.” Buna ne diyorsunuz? 

Ş.B.: Hayır, hayır. O sadece yüz tane neden varsa sadece biridir.  

C.Ö.: Rektörümüz bizi dinlemiyor şeklinde yakınan arkadaşlarımız var.  

Ş.B.: Hayır, hayır …kaç kere dinledik..yazılı ve sözlü görüşlerini aldım. Onlar istiyorlar ki Rektörlük 

noterlik gibi onların her söylediği şeyin altına imza atalım ve uygulamaya girişelim. Rektörlük bir 

noter değildir. Ben onların bana dayatmaya çalıştığı işleyişe itiraz ediyorum. Aslında burada 

haksızlığa uğrayan, linç edilen benim. Bunlar bana çok güçlü enstrümanlarla bana saldırdılar. 

Enstrüman olarak çok kötü bir yaklaşım. Ben öğrenciler sokakta görünce gelin konuşalım dedim, 

onları salona (Atatürk Kültür Merkezi) aldım ki onların çoğu da zaten dinlememek üzere gelmişler. Bu 

durumu yaratanlar da yine hocalarımız.  

C.Ö.: Öğrencilerin gösteri yaptıkları ilk gün size öğrencilerin görüşme isteğinde oldukları yönünde bir 

bilgi geldi mi? 

Ş.B.: Gelmiş olabilir. Ben önce olayın ne olduğunu anlamak istedim. Olayın nedenlerini araştıralım, 

ona göre görüşelim diye düşündüm. Neyle karşılaşacağımı da bilmek isterim. Yanlış bir adım 

atmayalım diye olayı etraflıca araştırmak istedik. Sonra çocuklara gelin görüşelim dedik. Sadece 

temsilcileriyle görüşmekle yetinmedik, salonda hepsine olayların gelişimini baştan itibaren anlattım. 

Amacımızın onların daha iyi bir akademik eğitim ve öğretim almaları olduğunu anlatmaya çalıştım. 

Onlara sokağa çıkmadan önce niye önce görüşme yolunu tercih etmediklerini sordum, önce sokağa 

çıkılmasının yanlış olduğunu anlattım.  
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C.Ö.: Öğretim elemanlarının bazı siyasi görüşleri öğrencilere empoze etmek gibi bir eğilim içinde 

oldukları söyleniyor, hatta ırkçılık yapıldığına dair duyumlar var. Bu gibi siyasi davranışlar 

öğrencilerin protesto hareketlerini etkilemiş olabilir mi? Bir gençlik sendikasının da protesto 

gösterilerine karıştığı biliniyor, bunun öğrencilerin davranışlarına etkisini nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Ş.B.: Var, var…Sorunları bütün yönleriyle ortaya dökmek gerekiyor. Ben bu konuda görüşlerinden 

yararlanabileceğim herkesle temas kurdum. Nazilli’nin sağlayacağı olanaklar şu an için çok iyi. On iki 

derslikli yeni bir bina, dersliklerin her biri amfi büyüklüğünde, spor salonumuz var. Bazı hocalarımız 

diyor ki böyle parçalı eğitim oluyor. Tıp Fakültesi de parçalı öğretim veriyor, ameliyatı bir yerde 

dersleri başka bir yerde yapıyorlar. Kaldı ki parçalı dedikleri yerler arasındaki yürüyüş mesafesi bir 

dakika bile değil. Sümer Yerleşkesi bizim anıt yerleşkemizdir. Bizim orayı çok sıkı sahiplenmemiz 

gerekir. Orada Sümer Sahası da var, futbol sahası etrafı atletizm alanı olarak da yapılabilecek. Böylece 

hiçbir eksikleri kalmayacak.  

C.Ö. Sümer Üniversitesi kurulması girişimleri bu kararınızda etkili oldu mu? 

Ş.B.: Hayır Sümer Üniversitesi işi sonradan ortaya çıktı.  

C.Ö.: Arkadaşlar Rektörümüz BESYO’nu Nazilli’ye gönderip sonradan burada yeni bir BESYO 

kurmak istiyor şeklinde düşünceye sahipler.  

Ş.B.: Aydın esnafı bu olayı sahiplenince onlara burada Olimpik Hedefleri olan bir spor akademisi 

kurulabilir dedim. Bu düşüncemiz var.  

C.Ö.: Sayın Rektörüm yoğun işleriniz arasında bana zaman ayırdınız, çok teşekkür ederim. 

Ş.B.: Rica ederim. “  

5. SOSYOLOJİK AÇIDAN ÖĞRENCİ PROTESTO HAREKETLERİ 

Okullardaki eğitim süreçleri ve insan ilişkileri yalnızca eğitimbilimcilerin ilgi alanına girmez.  

“...Okul içindeki insan ilişkiler sisteminin incelenmesi, bu sistemin öğrenci ive öğretmenin kişilik ve 

davranışı üzerindeki (Konuk, 2003: 265) etkileri eğitim sosyolojisinin ve sosyolojinin (Ergun, 2005: 

31) bir boyutunu oluşturur. Bir başka ifadeyle üniversite içindeki statüsü ne olursa olsun insanlar 

arasındaki ilişkilerin şekli şemalı, niteliği eğitim ortamlarındaki akademik başarı ve huzur açısından 

son derece önemlidir.  

Bilton vd. (2008: 278-283) sosyologlar arasında üniversite gençliğinin akademik başarısını 

okul içi ve okul dışı faktörler açısından değerlendirme yönünde iki eksende gelişen teorik yönelimden 

söz ederler. Buna göre, birinci tip açıklamalar daha çok müfredat, okul örgütü, öğretmen beklentileri, 

eğitim sisteminin organizasyonu gibi faktörlere odaklanırken ikinci tip açıklamalar aile, okul dışı 
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sosyal çevre gibi faktörlere odaklanır. Okul içi açıklamalarda paylaşılan temel görüş okul içi 

unsurlarla öğrencilerin kendi imgeleri ve kimlik duyguları için eğitim ve sosyal bağlamda anlamsal 

ilişki düzeyleri bulunduğu görüşüdür. Günümüz İngiltere’sinde okul içi unsurların akademik başarıya 

etkisinin çok fazla olmadığı yönünde (Bilton vd.,2008: 287) güçlü bir görüş olmasına rağmen Türkiye 

açısından okul içi unsurların akademik başarı düzeyinin belirlenmesinde hâlâ etkili bir faktör olduğu 

rahatlıkla söylenebilir. Okul içi bu faktörlerin etkisi bu analizde işlevselci teoriye bağlı kalınarak ele 

alınacaktır. Elbette bu çerçevede Parsons’ın görüşleri açıklayıcı bir değere sahip teorik model olarak 

merkezi konumunu sürdürecektir. Çünkü onun teorik girişimi kimi eleştirilere rağmen toplumsal 

gerçekliği açıklama açısından pek çok açıdan başarılı ve değerini koruyan bir girişimdir (Layder, 

2006: 37; Eren, 2009: 51). 

Tamamen olmasa bile toplumların işleyişinde geçerli temel ilke ve esasların örgütler 

düzeyinde de işlediğini ileri sürmek çok yanlış olmayacaktır. İşlevselciliğin önde gelen şahsiyetlerden 

Parsons’a göre toplumlarda düzenlilikler büyük ölçüde toplum üyelerince benimsenen ortak değerlerin 

sonucudurlar. İnsanlar bencilce eğilimleri engelleyen ve dış yaptırım zorunluluğunu büyük ölçüde 

azaltan değerleri benimserler. Bu değerler normlar ve davranışlar düzeyinde somutluk kazanırlar. 

Toplumsal normlar davranışlara yol gösterirler. Örneğin anne babaların çocuklarına bakmaları ve 

onları ihmal etmemeleri beklenir (Layder, 2006: 19). Benzer şekilde okulun örgütsel yapısı içinde 

öğrenciler de yöneticilerinin kendileri için iyi olan kararları aldıklarını, kendi yararlarına göre 

düzenlemeler gerçekleştirdiklerini düşündüklerinde onların okulun genel işleyişi için gerekli düzene 

uyacakları aksi halde öğrencilerin okul disiplinine aykırı davranışlar sergileyecekleri öngörülebilir.  

İşlevselci teoride bireylerin sistemden yararlanma ve geleceklerini kontrol edebilme 

potansiyeline vurgu vardır. Önemli olan insanların toplum içindeki servet ve güç eşitsizliklerine bağlı 

vahşice işleyen zorunlulukları öne çıkarmak değil insanların kendi arzu ve tercihlerini 

sergileyebildikleri iradeciliğe işaret etmektir  (Layder, 2006: 19).  Aynı şekilde örgütsel yapı içinde 

öğrenciler kendi arzu ve tercihlerine göre işleyen bir okul örgütü içinde kendilerini akademik başarı ve 

benlik gelişimi açılarından daha iyi hissedeceklerdir. BESYO örneğinde öğrenciler kendi irade ve 

tercihlerini ortaya koyma fırsatı yakalayamamışlardır. Bu bağlamda ADÜ-GENÇ19 aracılığı ile 

öğrencilerin taşınma konusundaki beklenti ve tercihleri araştırılabilirdi. Ancak bu yol denenmemiştir.  

Parsons’a göre, toplumlar sürekli oluşan sosyal sistemlerdir. Sosyal sistemler dört farklı 

toplumsal organizasyon düzeyinde hayat bulur. Bunlar Fizyolojik sistem, kişilik sistemi, sosyal sistem 

ve kültürel sistem (Layder, 2006: 20-39; Wallace ve Wolf, 2002). Okul örgütü Parsons’ın modelinde 

kültürel sistem içinde yer alır. “Kültürel sistem her toplumda kendi kültürel özgünlüğünü sağlayan 

çekirdek değerleri ve ilgili normları içerir” (Layder, 2006: 23). Okul örgütü kendi eğitim kültürü 

                                                      
19 Adnan Menderes Üniversitesi Gençlik Sorunlarını Araştırma ve Uygulama Merkezi 
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mirasını temsil eden çekirdek değerleri kendi yapısı içinde barındıramıyorsa bu sistem içine gelen 

bireylerin kurumsal yapı içinde uyumcu davranışlar göstermesi beklenemez. Dolayısıyla Parsonçı 

modelin diğer sistem düzeyleri de kültürel sistemdeki bozukluklardan olumsuz yönde 

etkileneceklerdir. Çünkü “hiçbir sistem yalnız başına boşlukta yer almaz, her sistem….diğer bir sistem 

ya da sistemlere bağlıdır” (Sönmez, 1987: 24). Gerçekten de BESYO’nun yaşadığı akademik ve idari 

problemler BESYO öğrencilerinin ve öğretim elemanlarının kurumsal kültüre esas ruhunu veren 

çekirdek değerler ve kuralların oluşmasını ve yerleşmesini engellemiştir. Bu durum sistemin bütününe 

yayılacak olumsuz etkiler yaratmıştır. Ortaya çıkan durum ise çatışmadır. “Çatışma ulaşılmaya 

çalışılan amacın yerine bir başka amacın ikame edilmesi ve bu sebeple de sosyal ilişkilerin değişmesi 

olarak tanımlanmaktadır.” (Arslantürk ve Amman, 2001: 344). Sosyal sitemlerde çatışmaların ortaya 

çıkmaması için her sosyal sistem dört temel ihtiyacı karşılamak zorundadır. Bunlar  

1. Uyum, 2.Hedefe ulaşma, 3.Bütünlük ve 4. Kalıp devamlılığı. 

Bu dört temel ihtiyacı okul örgütüne uyarlamak gerekirse model şu şekilde inşa edilmelidir: 

Okul Örgütü Temel Sistem 

İhtiyaçları 

Karşılanma yeri 

Uyum Grubun diğer üyelerine, fiziksel çevreye, okul örgütüne 

Hedefe ulaşma Akademik başarı, mesleki kariyer 

Bütünlük  Aidiyet duygusu, okul örgütü ve sosyal çevreyle bütünleşme 

Kalıp devamlılığı Okul örgütüne bağlılık, sistem değerlerini koruma ve sürdürme 

 

BESYO örneğinde okul örgütü öğrencilerin uyum yeteneğini sağlayacak uygun ve verimli bir 

eğitim alt yapısı sağlayamamıştır. Bu noktada sistemde yasa ve yönetmeliklerle belirlenen akademik 

veya yönetsel statüleri üstlenen kişilerin, aktörlerin öngörülen akademik ve idari rolleri yerine 

getirmede beklentilerin uzağında başarı göstermeleri öğrencilerin okula, idarecilerine, öğretim 

elemanlarına ve sosyal çevreye uyum yeteneklerinde zayıflama ve çöküş yaşanmasına neden olmuştur. 

Bu çöküş Rektörün bilgilendirme toplantısında öğrencilerin Rektörün konuşmasının sonunda onu 

yuhalamalarında zirve yapmıştır (!). Bu tip öğrenci davranışları tamamen değerler ve kurallar 

anarşisinin bir göstergesi olarak değerlendirilmelidir.   Nasıl ki “bir bireyin kimliği, gerilim ve 

çatışmalarla, diğerlerinden farklıların vurgulanmasıyla daha belirgin hale geliyor ve açık olarak 

tanımlanıyorsa (Layder, 2006: 38) bir öğrenci grubunun kurumsal kimliği gerilim ve çatışmalarla 

onlar diğerlerinden farklı ve belirgin kılar. BESYO öğrencilerinin bu protesto hareketleri onları kendi 

hakları için mücadele eden bir nitelik kazandırabilecek ve ADÜ öğrenci kültürünün şekillenmesinde 

tarihi dönüm noktalarından birini oluşturabilecek bir pozisyonda kalamamıştır. Çünkü haklı talepler 

küfür, hakaret, siyasi çekişmeler ve kavgaların gölgesinde kalmıştır.  
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Öğrenciler hedefleri gerçekleştirebilme konusunda tereddüt duymuşlardır. Bu tereddütler 

öğrencilerin istikrarlı bir şekilde kurumsal kültürel değerlere bağlılıkta derin çatlaklar yaratmasına ve 

anomik bir ortamın doğmasına yol açmıştır. Bir sistem içinde kimi gerilimlerin ve çatışma 

biçimlerinin olması kaçınılmazdır. Özellikle öğrencilerin Aydın’a ev kiraladıklarını ve bu nedenle 

ekonomik giderlerinin fazla olduğunu, aynı masrafları Nazilli için de gerçekleştiremeyeceklerini ifade 

etmeleri okul örgütü içinde doğan anominin ortaya çıkmasında kültürel sistemler ve ekonomik 

sistemler arasındaki gerilimlere işaret etmesi açısından ilginç bir örnek oluşturur.  

“Bir toplumun hukuk sistemi kadar, siyasal, ekonomik, etik, kültür, eğitim ve toplumsal 

sistemlerin de eşitlik düşüncesinin hayata geçirilmesinde etki ve önemi bulunmaktadır” (Doğan, 2002: 

200). Bir başka ifadeyle eğitim ve öğretim kurumlarında öğrencilerin yaşadıkları ortamlarda 

karşılaştıkları yönetsel ve akademik uygulamalar öğrencilerin eşitlik düşüncesini benimsemesini veya 

eşitsizlik duygularını yaşamasına yola açar. BESYO, ADÜ’nün en eski birimlerinden biridir. 

Okulların öğrencilere tarafsız şekilde davranmadığını savunan sosyal eylem geleneğinin bu önermesi 

(Bilton vd. 2008: 284) için en açık ve somut örneklerden biri BESYO’nun eğitim süreçlerinde karşı 

karşıya durumdur. BESYO öteden beri Üniversite yönetimleri tarafından resmen olmasa da dışlanmış 

ve sanki katlanılması gereken bir birim gibi görülmüş veya böyle bir algılamaya sebebiyet verecek 

uygulamalar göstermişlerdir.  Bu yargımızın en açık göstergesi BESYO’nun aradan onca yıl geçmiş 

olmasına rağmen henüz faaliyetlerini sürdüreceği fiziki bir yapılanmaya sahip olmamasıdır. Bu durum 

öğrencilerin okula karşı bir aidiyet duygusu geliştirmelerini, okulla ve çevreyle bütünleşmelerini 

engelleyen bir faktör olmuştur. 

Mekân, personel, otorite ve mevkii ilişkileri bakımından istikrarlı bir ortamın sağlanamadığı 

sistemlerde insan ilişkilerinde kargaşa ve huzursuzluğun çıkması kaçınılmazdır. İstikrarın 

sağlanmasında en önemli faktörlerden biri ilişkilerin belli kalıp değişkenlere bağlı olarak 

sürdürülmesidir. Örneğin her sabah işe gitmek için yararlandığınız otobüs durağının yerinin haftada 

bir değişirse vatandaş olarak belediyeye karşı isyan ederiz. Aynı durum BESYO için de söz konusu 

olmuştur.  Yukarıda ifade edilen sorunlar istikrarlı bir eğitim öğretim ortamı için kalıp değişkenlerin 

oluşumunu engellemiştir.  

“Her sistem, kendisi için girdi olan diğer bir sistem ya da sistemlerin üst sistemi, kendisi de girdisi 

olduğu sistemlerin alt sistemdir…..insanın davranışlarını değiştirmek için düzenlenip işe koşulan 

eğitim açık bir sistemdir” (Sönmez, 1987: 24). Adnan Menderes Üniversitesi analitik açıdan büyük 

sistem olarak alınırsa BESYO bu büyük sistemin alt sistemi olur. Bu büyük sistem içinde yer alan 

aktörler rol takımları örüntüsü çerçevesinde iki ana sınıfa ayrılırlar: Öğrenciler ve öğretim elemanları. 

Her iki ana kitle de kendi içinde akademik, sosyal ve kültürel farklılıklara, eşitsizliklere ve gerilimlere 

sahiptir. Sistem makul sınırlar içinde işlediği sürece denge noktasında demektir. Sistemde meydana 

gelen ani değişiklikler veya bozulmalar genel olarak sistemin yapısını ve işleyişini etkileyecektir. 



II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi  1368  
 

II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongre Kitabı 

Hedeflerini gerçekleştirmek isteyen her sistem personel, bina, araç-gereç vs gibi girdiler açısından 

kendini yenilemek durumundadır. Bütün bunlar eğitim sisteminin girdileridir (Sönmez, 1987: 26). 

Sistemin hedeflerini gerçekleştirme açısından yeterli ve uygun girdilerin sağlanamadığı bir ortamda 

sistemden beklenen çıktıların elde edilmesi olanaksızdır.   Bu oluşan sistem içinde öğrencilerin kendi 

durumlarıyla ilgili olarak rol algıları (kimlik) önemli ölçülerde geçmişten bugüne BESYO’nun ve 

ADÜ’nün akademik, idari ve fiziksel yapılanmasındaki özellikleri bağlamında şekillenmiştir.   

Sosyal sistemlerin varlıklarını sürdürmeleri özel bireylerin varlığını gerektirmez (Layder, 

2006: 39). Ancak sistem içinde yönetimsel görevlerde bulunan kişilerin asgari ölçülerde kendinden 

beklenen rollerin gereklerini yerine getirmeleri beklenir. Yönetimsel ve akademik görevlerdeki 

kişilerin görevlerinin gerektirdiği liyakate sahibi olmamaları, suiistimaller, ihmaller, görevin kötüye 

kullanılması gibi bir takım olumsuzluklar okul örgütünün işleyişinde bütün olarak aksamalara ve 

bozulmalara yol açması kaçınılmazdır. Doğal olarak bu olumsuzluklardan etkilenenlerin başında 

öğrenciler gelmektedir. Öğrenci akademik ve kişilik gelişiminde öğretmenlerinin davranışlarından 

örnek almaları beklenir. Öğretmenlerinin ve yöneticilerinin kendilerine karşı, adil, yapıcı ve 

destekleyici bir şekilde davrandığını gören öğrencilerin öğretmenlerine ve okula olan bağlılıklarının, 

başarılı olma güdüsünün, kendilerine olan özgüvenlerinin yüksek düzeyde olması beklenir. Eğer 

öğrenciler yöneticilerinin veya öğretim elemanlarının kendilerine karşı aksi yönde davrandıklarını 

düşünüyorlarsa ortaya bir güven bunalımı çıkar ki BESYO’da böylesi bir bunalım ortaya çıkmıştır. Bu 

bunalımın ortaya çıkmasında gerçekten yaşanan çarpık ilişkiler kadar çarpıtılmış iletişimin bozucu 

etkileri de vardır.   

Max Weber bürokrasileri teknik açıdan en üstün organizasyon biçimleri olarak 

değerlendirirken, Robert Merton bürokrasinin olumsuz işlevlerine –kurallara aşırı bağlılık, tutuculuk, 

değişme korkuları, vatandaşlara karşı resmi tutumları-vurguda bulunur (Slattery, 2007: 45) ki 

bunlardan biri de yönetimde ve organizasyonda liyakatsizlik olarak ifade edilebilir.  Gerçekten de 

Rektörümüzle gerçekleştirdiğimiz görüşmede de ifade edildiği gibi BESYO’nun şimdiye kadar kendi 

hizmet binasına sahip olmamasının en temel nedenlerinden biri BESYO için yapılan binanın daha 

önceki yönetim zamanında Meslek Yüksekokulu yapılmasıdır.  

Genellikle okullarda öğrencilerden beklenen otoriteye itaat etmeleridir. Ancak “…otorite 

kötüye kullanılırsa, haklılığını yitirir ve o otoriteye boyun eğme ihtiyacı kalmaz.” (Kağıtçıbaşı, 1973: 

29). Üniversiteler kendi yönetsel işlerini bir bürokratik örgütlenme çerçevesinde gerçekleştirirler. 

Eşitlik kavramı herhangi bir zaman ve mekâna, belli özel bir ırk, topluluk veya gruba bağlı olarak 

değerlendirilemeyecek aşkın felsefi ve ontolojik bir kavramdır. Bu bağlamda üniversite öğrencileri de 

eşitliğin bir boyutu olarak kendi içinde bulundukları akademik ortamlarda fırsat eşitliği duygusunu 

yaşamak isterler.  
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Weberci anlamda bilimsel kurumlar akılcılaşmanın en yüksek biçimlerini temsil ederler. Bir 

sistem olarak üniversitenin akılcılaşmadan uzak yapılanma içinde olması sistemin işleyişinde 

aksaklıklar yaratması kaçınılmazdı. Öğrencilerin protesto hareketleri geçmişten bugüne üniversitenin 

akılcı yapılaşmasında yaşanan sorunların öğrenciler düzeyinde sisteme yönelik eleştiri şeklinde ortaya 

çıkmasıdır.  

Toplumumuzda genellikle öğrenci hareketleri olumsuz şekilde algılanmaktadır. Oysa okullar 

öğrenciler için direniş, reddetme ve yenilik talebinde bulunma (Bilton vd. 2008:289) gibi ortamlara 

zemin hazırlayan sosyal gerçeklik alanlarıdır. Bu tip öğrenci hareketlerinden öğrencilerin hak arama 

duygusunun güçlenmesi, kendine güven duygusunu geliştirmesi, liderlik özelliği kazanma ve bu 

konuda karşılaşılan güçlükleri aşma konusunda beceri kazanma, örgütlenmede karşılaşılan sorunları 

tecrübe etme, dayanışma duygusunu geliştirme gibi bir dizi olumlu kazanımlar elde edebilirler. Ancak 

bunların ortaya çıkabilmesi her şeyden önce öğrenci protesto hareketlerinin hukuki, etik ve çağdaş 

evrensel değerler çerçevesinde temeli olan bir örgütlülük içinde olması gerekir.   

6. ÖĞRENCİ PROTESTO HAREKETLERİNİN NESNEL SONUÇLARI 

Öğrenci protesto hareketleri öznel tartışmaların dışında bazı nesnel sonuçlar doğurmuştur. Bu 

nesnel sonuçları tespit etmek olası diğer ileri düzey analizler için bir ön gerekliliktir. Bu nesnel 

sonuçlar şöyle sıralanabilir: 

1. BESYO öğrenci protestoları o gün için her şeyden önce yerel ve ulusal medyanın gündem 

maddelerinden birini oluşturdu.  

2. Aydın’da çeşitli kamu kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları arasında bir tartışma ortamı 

ortaya çıktı. 

3. BESYO öğrencileri ve Rektörlük yönetimi karşı karşıya geldi.  

4.  Öğrenciler arasında tartışma ve gerilimler ortaya çıktı, öğrenciler arasındaki siyasi görüş 

farklılıkları bu olay üzerinden sürdürüldü.  

5. BESYO öğretim elemanları arasında mevcut gerilimlerin şiddeti arttı.  

6. Üniversite Senato kararı ile BESYO’nun Nazilli’ye taşınması şimdilik kesinleşmiş oldu. 

7. BESYO 2009-2010 Akademik Yılı sonuna kadar Merkez yerleşkede eğitime devam 

edecek,  Haziran 2010’dan sonra bütün birimler Nazilli’ye taşınacaktır.  

8. BESYO dışında görevlendirmelere muhatap olan öğretim elemanları ile Rektör arasındaki 

gerilim daha da keskinleşti.  
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9. Öğrencilerin protesto hareketleri alınan kararı değiştirme yönünde bir etki yaratmadı. 

Sadece bir dönem ertelenmesi sonucunu doğurdu.  

7.SONUÇ  

BESYO öğrencilerinin protesto yürüyüşleri pek çok faktörün bir arada etkide bulunduğu bir 

öğrenci eylemi olarak değerlendirilmelidir. Çok genel olarak öğrencilerin protesto hareketlerinin dört 

temel nedeni olduğu ileri sürülebilir: Birincisi, öğrencilerin protesto hareketlerine yol açan temel 

faktör kuruluşundan bu yana BESYO’nun hizmet vereceği kendine ait bir binası ve alt yapısının 

olmamasıdır (Nazilli’ye taşınma kararı Germencik, İncirliova, Merkez yerleşkeden sonra dördüncü 

nakil olmaktadır). Bu durum öğrencilerin Üniversiteye aitlik duygusunun oluşmasını engellemiş 

öğrenciler kendilerini üniversiteden dışlanmış hissetmişlerdir. İkincisi BESYO’nun disiplinden ve 

liyakat sahibi öğretim üyelerince istikrarlı bir yönetimden uzak kalması. Bu durum BESYO’nun gerek 

akademik elemanlar gerekse öğrenciler açısından okul kültürünün kurumsallaşmasında ve otoritenin 

tesis edilmesinde ciddi boşluklar doğmasına yol açmıştır. Üçüncü faktör ise öğrencilerin öğretim 

elemanlarına ve/veya yönetime karşı güven duygusunu kaybetmesidir. Öğrenciler kendilerini itilip 

kakılan birer nesne gibi algılamışlar, okulun seçme sınavlarında yaşadığı şaibeli durumlar, hocalar 

hakkında çıkan söylentiler neticesinde hocalarına güven duygularını kaybetmişlerdir. Dördüncüsü 

genel olarak Türkiye’nin üniversite sisteminde öğretim elemanlarının özlük hakları ve gelir 

durumlarında iyileştirmeler yapılamaması sonucunda, öğretim elemanlarının dersleri paylaşmada 

ekonomik çıkar merkezinde öznel değerlendirmeler ve çatışma yaratma bağlamında sorunlar ortaya 

çıkmaktadır.  
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mkafkas@inonu.edu.tr  

 
ÖZET 

Bu araştırmanın amacı Hall, Munroe-Chandler, Fishburne ve Hall (2009)  tarafından 

geliştirilen çocuklar için sporda hayal etme Ölçeği’nin Türkçeye uyarlamak ve ölçeğin geçerlik ve 

güvenirlik analizlerini yapmaktır. Araştırmanın çalışma grubu, Malatya ili merkez ilçeye bağlı 

ilköğretim okullarının 1. ve 2. basamağında eğitim gören ve düzenli olarak bir sportif branş ile uğraşan 

ve araştırmaya gönüllü olarak katılmayı kabul eden çoğunluğu 12-16 yaş arasında olan 208’i (38.2) 

kız ve 337’si (61.8) erkek öğrenciden oluşmaktadır. Öncelikle ölçeğin dilsel eşdeğerliği incelenmiş ve 

dilsel eşdeğerliğe sahip olduğu görüldükten sonra geçerlik ve güvenirlik analizleri yapılmıştır. Ölçeğin 

iç tutarlılık katsayıları .66 ile .87, test-tekrar test güvenirlik katsayıları ise .60 ile .86 arasında 

bulunmuştur. Ayrıca ölçeğin düzeltilmiş madde-toplam korelasyonlarının .60 ile .85 arasında 

sıralandığı bulunmuştur.Bu sonuçlara göre ölçeğin geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu 

söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Spor, Hayal Etme, Çocuk, Bilişsel 

 
ABSTRACT 

The aim of this research is to adapt The Sport Imagery Questionnaire (Hall, Munroe-Chandler, 

Fishburne ve Hall, 2009) into Turkish and to examine its psychometric properties. The research was 

conducted on 208 female (38.2%) and  337 male (61.8%) volunteering students aged mostly between 

12-16 studying at 1st and 2nd stage of primary schools affiliated to central district of Malatya province, 

Turkey. First the linguistic equivalence of the scale was tested, which is then followed by validity and 

reliability studies. Internal consistency coefficients varied between .66-.87 and test-retest reliability 

coefficients varied between .60-.86. Corrected item-total correlations ranged from .60 to .85. Based on 

these results the Sport Imagery Questionnaire can be used as a valid and reliable instrument. 

 

Keywords: Sport, Imagery, Children, Cognitive 

 

1. GİRİŞ 

Hayal etme durumu antrenörler tarafından bütün seviyedeki atletler için performansı etkileyen 

ve destekleyen mental bir antrenman aracı olarak kabul edilmektedir (Munroe-Chandler and Hall, 
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2007). Sportif yeteneklerde hayal etme daha çok yaratıcılık isteyen bir tekniğin canlandırılmasında 

veya onun tekrar yapılmasında kullanılan irade ile ilgili bir durumdur (White and Hardy, 1998). Hayal 

etme durumu yetişkinler üzerinde birçok araştırmacı tarafından çalışılmış (Callow, Hardy and Hall, 

2001; Cumming and Hall 2002; Greg and Hall 2006) ve bu araştırmalar hayal etme durumunun sportif 

performans üzerinde olumlu etki yapabileceğini bildirmiştir (Mills, Munroue and Hall 2000; Hall, 

Chandler and Hall, 2009). 

Son zamanlarda yapılan hayal etme çalışmalarının orijini Paivio’dan (1985) gelmektedir. 

Paivio hayal etme durumunu bilişsel ve motivasyonel olmak üzere iki boyutta ve bunları da özel ya da 

genel olmak üzere iki farklı durumda incelemiştir. Paivio hayal etme durumunun Genel Bilişsel (GB) 

fonksiyonu, hayal etme stratejileri, oyun planları ve rutin davranışlar (örneğin, voleybolda blok), Özel 

Bilişsel (ÖB) fonksiyonunu, özel sportif yeteneklerini (örneğin, futbolda penaltı atışı)  hayal etme 

olarak tanımlamaktadır. Genel Motivasyonel (GM) fonksiyon, fizyolojik uyarılma düzeyi ve duyguları 

(kalabalık önünde sakin kalabilmeyi) içerir, Özel Motivasyonel (ÖM) fonksiyon, bireysel amaçları (bir 

yarışmada madalya kazanmak) hayal etme durumunu kapsamaktadır. Fakat son zamanlarda Hall ve 

ark. (1998) GM fonksiyonu ikiye ayırdılar bunlar; GM canlandırma fonksiyon (GM-C), hayal etme, 

stres ve canlandırmayı da kapsamakta ve GM üstünlük fonksiyon (GM-Ü), hayal etme, mental olarak 

güçlü olmayı, kontrol sahibi olmayı ve kendine olan öz güven duygusunu da içermektedir (Hall, 

Chandler and Hall, 2009).  

Sporda hayal etme ölçeği, geniş bir şekilde yetişkin sporcuların bilişsel ve motivasyonel hayal 

etme durumlarını açıklamayı çalışmıştır. Araştırmacılar çoğunlukla hayal etme durumunu sportif 

etkinlik içerisinde uygulayan sporcuların daha yüksek beceri seviyesine sahip olduğunu bulmuşlardır. 

Gregg ve Hall (2006)  golf sporcusu üzerinde yaptıkları çalışmada hayal etmeyi kullanarak daha iyi bir 

performans sergilediğini bulmuşlardır. Cumming ve Hall (2002) bölgesel ve ulusal liglerde mücadele 

eden sporcular üzerinde yaptıkları çalışmada sezon sonunda ulusal ligde oynayan sporcuların bölgesel 

ligde oynayan sporculara göre daha fazla hayal etmeyi kullandıklarını tespit etmiştir. Munroe ve diğ. 

(1998) bir yarışma sezonu içerisinde yapılan uygulamalarda hayal etme durumunun kullanılıp 

kullanılmadığını belirlemek için üniversite takımı üzerinde yaptıkları çalışmada, sezonun başı yapılan 

çalışmalara göre sezonun daha sonraki bölümlerinde daha fazlaca hayal etme durumunu kullandıkları 

bulunmuştur. Aynı zamanda araştırmacılar farklı üniversite takımları üzerinde yaptıkları çalışmada 

sporcuların daha çok bilişsel ve motivasyonel hayal etme durumunu kullandıklarını fakat sporcuların 

bilişsel hayal etme durumundan çok motivasyonel hayal etme durumunu kullandıkları saptanmıştır. 

Çocuklar üzerinde yapılan çalışmaların yetersizliğinden ve ölçme arcının olmamasından dolayı ilk 

olarak Munroe ve diğ. (2007) tarafından ilk olarak çocuklar üzerinde nitel bir çalışma yapmışlar daha 

sonra yaptıkları çalışmaya ek olarak yetişkinler için yapılan çalışmaları da kullanarak ölçek 

maddelerin hazırlanmasını sağlamışlardır.  
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Bu ölçek çocukların sportif etkinliklerde hayal etme durumunu farklı alt ölçeklerde 

açıklamaya çalışmaktadır. Bundan dolayı bu çalışma, Hall ve diğ. (2009) tarafından geliştirilen 

çocuklar için sporda hayal etme ölçeğini Türkçeye ve Türk kültürüne uyarlamayı amaçlamaktadır.     

 

2. MATERYAL METOT 

Çalışma Grubu 

Bu çalışmada, ÇİSHEÖ ile elde edilen verilerin nicel analizi ile var olan durum saptandığı için 

bu araştırma betimsel araştırma yöntemlerinden, Karasar’a (1994) göre genel tarama modelidir. 

Araştırmanın çalışma grubu, Malatya ili merkez ilçeye bağlı ilköğretim okullarının 1. ve 2. 

basamağında eğitim gören ve düzenli olarak bir sportif branş ile uğraşan ve araştırmaya gönüllü olarak 

katılmayı kabul eden çoğunluğu 12-16 yaş arasında olan 208’i (38.2) kız ve 337’si (61.8) erkek 

öğrenciden oluşmaktadır. Aynı zamanda ölçeğin dilsel eş değerliği için 35 İngilizce bölümünde 

okuyan haftada en az bir gün düzenli sportif etkinliğe katılan üniversite öğrencisi ve test-tekrar test 

çalışması için de 50 ilköğretim öğrencisi çalışmaya alınmıştır.  

Literatür incelendiğinde, ölçeklerin geçerlik çalışmalarında faktör analizi gibi çok değişkenli 

analizlerin yapılabilmesi için erişilmesi gereken örneklem büyüklüğü konusunda farklı ölçütler ve 

görüşler bulunmaktadır. Preacher ve MacCallum (2002) minimum örneklem büyüklüğünün 100 ile 

250 arasında olması gerektiğini belirtmiştir. Bazı görüşler ise madde sayısına bağlı olarak oran 

vermektedir. Tavşancıl (2002) göre örneklem büyüklüğü, değişken, yani madde sayısının en az beş 

katı, hatta 10 katı olmalıdır. Katılımcı/madde oranı  Hatcher (1994)’a göre 5:1, Nunually (1978)’a 

göre 10:1 olmalıdır (Akt., Osborne ve Costello, 2004). Preacher ve MacCallum (2002) ise literatürde 

bu oranın 3 kat ile 10 kat arasında değiştiğini belirtmiştir. Diğer yandan Osborne ve Costello’ya 

(2004) göre ise 1000 kişilik örneklem ile ya da 20:1 katılımcı/madde oranı ile çalışılsa dahi, gerçekçi 

olmayan bir biçimde iyi faktör analizine rastlanabilir. Bu çalışmada örneklem büyüklüğü, değişken, 

yani madde sayısının yaklaşık 30 katıdır. ÇİSHEÖ’nin madde sayısı 21 iken, örneklem 545 

öğrenciden oluşmuştur. 

Uyarlama Süreci 

Çocuklar İçin Sporda Hayal Etme Ölçeği (ÇİSHEÖ)’nin uyarlama çalışması için öncelikle 

ölçeği geliştiren Hall, Munror-Chandler, Fishburne ve Hall (2009)  e-mail yoluyla iletişim 

sağlanmıştır. Yazarlardan ölçeğin uyarlanabileceğine ilişkin gerekli izin yazıları mail yoluyla elde 

edilmiştir. Kültürlerarası farklılıklardan dolayı ölçek uyarlama süreci titizlikle yürütülmesi gereken bir 

dizi aşamadan oluşmaktadır. Bu aşamalardan öncelikli olanı ölçeğin Türkçeye çevrilme sürecidir. 

Ölçek İngilizce bölümünde görev yapan 3 öğretim elemanı tarafından Türkçeye çevrilmiş ve ölçek 

daha sonra Türkçe bölümünde görev yapan 3 öğretim elemanı tarafından ölçeğin her iki formu 

arasındaki tutarlılık incelenmiştir. Yine aynı öğretim elemanları tarafından elde ettikleri Türkçe 

formlar üzerinde tartışarak anlam ve gramer açısından gerekli düzeltmeleri yapılmıştır. 
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Bu araştırmada ÇİSHEÖ’nin geçerlik çalışması olarak yapı geçerliği incelenmiştir. 

ÇİSHEÖ’nin yapı geçerliği için açıklayıcı faktör analizi (AFA) yapılmıştır. AFA çok sayıda 

değişkenden (maddeden) bu değişkenlerin birlikte açıklayabildikleri az sayıda tanımlanabilen anlamlı 

yapılara ulaşmayı hedeflemektedir (Büyüköztürk, 2004a). 

Bu çalışmada AFA uygulanmasının nedeni ÇİSHEÖ’nin orijinal formunun Türk öğrenciler 

üzerindeki yapısını açığa çıkarmak, (Büyüköztürk ve diğ. 2004b). ÇİSHEÖ’nin güvenirliği iç tutarlık 

ve test-tekrar test yöntemleriyle, madde analizi ise düzeltilmiş madde-toplam korelasyonu ve t testi 

kullanılarak üst %27 ile alt %27’lik grupların madde ortalamaları arasındaki farkların anlamlılığıyla 

incelenmiştir. 

Veri Toplama Araçları 

Araştırmada kullanılan ÇİSHEÖ Hall ve diğ. (2009) tarafından geliştirilmiş toplam 21 madde 

ve beş alt boyuttan oluşmaktadır. Ölçek alt boyutları; a) Özel bilişsel boyut (ÖBB, α = .77); 4 

maddeden oluşan ve öğrencilerin yaptıkları sportif branşın temel tekniklerini sergilemeden önce 

sergilenecek olan o tekniğin hayal edilmesi durumu ölçmektedir. b) Genel bilişsel boyut (GBB, α = 

.62); 4 maddeden oluşan ve öğrencilerin yaptıkları sportif etkinliklerin genel anlamda planlamasını 

ölçmektedir. c) Özel motivasyon boyutu (ÖMB α = .70); 4 maddeden oluşan ve öğrencilerin yaptığı 

sportif etkinliklerde kendini genel anlamda motive etme durumunu ölçmektedir. d) Genel motivasyon-

canlandırma boyutu (GMCB, α = .77) 4 madde ve öğrencilerin uğraştığı sportif etkinlikte bir yeteneği 

yapmadan önce yapacağı yetenekleri önceden hayal etmesi durumunu ölçmektedir. e) Genel 

motivasyon-üstünlük boyutu (GMÜB, α = .70) 5 madde ve öğrencilerin yaptığı sportif etkinliği 

sergilemeden önce yapacağı etkinliği en iyi şekilde hayal etme durumunu ölçmektedir. 

Verilerin Analizi 

Araştırmada geçerlik çalışmaları kapsamında AFA ve DFA, madde analizi ve ayırt edici 

geçerlik çalışmaları, güvenirlik çalışmaları kapsamında iç tutarlık ve test-tekrar test güvenirlik 

katsayıları hesaplanmıştır. 

 

3. BULGULAR 

Dilsel Eşdeğerlik 

Bir ölçme aracını yanıtlayanlar ile ölçeğin dili farklı olduğunda, ölçeğe geri çeviri tekniği ile 

dil uyarlaması uygulanması gerekmektedir. (Mertens, 1998). Dil uyarlamasında birebir çeviriden 

kaçınmalı, uygulanacak ülkenin dili, bölgesel ve kültürel özellikleri ve yanıtlayacakların eğitim düzeyi 

dikkate alınmalıdır (Fer ve Cırık, 2006). Alpas ve Akçakın (2003) da, ölçek çevirisinde özgün anlama 

bağlı kalınması, ancak uygulanacak grubun özelliklerine de uygun anlamın kullanılmasının önemine 

dikkat çekmiştir. Ölçeğin Türkçeye uyarlanabilmesi için öncelikle dilsel eşdeğerlik çalışması 

gerçekleştirilmiştir. Çünkü; bir kültürde geliştirilmiş bir testin başka bir kültürde güvenilirliğini ve 

geçerliğini test etmeye yönelik çalışmaların ilk aşamasını, özgün formun çevirisinin yapılması ve dil 

eşdeğerliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar oluşturmaktadır. 
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Tablo 1: ÇİSHEÖ’nin Dilsel Eşdeğerlik Bulguları 

Faktör Uygulama X Ss r 

Boyut 1 Orijinal Form 28.93 7.46  

.95 Türkçe Form 29.03 6.97 

Boyut 2 Orijinal Form 8.77 3.33  

.83 Türkçe Form 9.45 3.54 

Boyut 3 Orijinal Form 15.25 4.09  

.91 Türkçe Form 15.58 3.94 

Toplam  Orijinal Form 52.96 12.98  

.97 Türkçe Form 53.03 12.97 

 

AFA, ÇİSHEÖ’nin yapı geçerliğini belirlemek için yapılan AFA’da öncelikle olarak tüm 

maddeler arasında korelasyon matrisi incelenerek önemli oranda anlamlı korelasyon değerlerinin olup 

olmadığına bakılmış ve faktör analizinin yapılabilirliğine uygunluk gösterir nitelikte anlamlı ilişkilerin 

olduğu saptanmıştır. Daha sonra örneklem uygunluğu belirlemek için  (sampling adequacy) ve Barlett 

Sphericity testleri yapılmıştır. Verilerin faktör analizine uygunluğunu tespit etmek için KMO .60’dan 

yüksek ve Barlett testinin anlamlı olması gerekmektedir (Büyüköztürk, 2004a). Faktör analizi, çok 

sayıdaki değişkenden anlamlı yapılara ulaşmak, ölçek maddelerinin ölçtüğü ve faktör adı verilen yapı 

ya da yapıları ortaya çıkarmak için kullanılır. Böylece, maddelerin taşıdığı faktör yükleri 

doğrultusunda, birbirleriyle ilişki gösteren maddeler faktörleri oluşturur (Balcı, 2001; Bryman ve 

Cramer, 1997; Büyüköztürk, 2002; Hovardaoğlu ve Sezgin, 1998; Tezbaşaran, 1997; Turgut ve 

Baykul, 1992). Ölçeğin yapı geçerliğini saptamak için faktör analizi uygulanmıştır. Büyüköztürk’e 

(2002) göre, faktör analizinde aynı yapıyı ölçmeyen maddelerin ayıklanmasına ve faktör sayısına karar 

verirken şu ölçütler dikkate alınır: Özdeğeri 1 ve daha yüksek maddeler önemli faktörler olarak alınır. 

Açıklanan varyans oranının yüksek olması, ilgili yapıyı iyi ölçtüğünün göstergesidir. Faktörün 

tanımladığı maddeyi ölçmesi için o faktörle olan ilişkisini gösteren faktör yük değerinin .45 ve daha 

yüksek olması tercih edilir. Ancak az sayıdaki madde için yük değeri .30’a kadar düşürülebilir. Ayrıca 

yüksek iki faktör yükü arasındaki fark ise en az .10 olmalıdır. Çünkü çok faktörlü bir yapıda birden 

fazla yüksek yük değeri veren madde binişik maddedir ve ölçekten çıkarılmalıdır. Bu araştırmada bir 

maddenin bir faktörde yer alması için yukarıda belirtilen ilkeler temel alınmıştır. 

Bu çalışmada KMO örneklem uygunluk katsayısı .89, Barlett Sphericity testi χ2 değeri ise 

3942,725 (p< .001) saptanmıştır. Faktör analizine ölçeğin özgün formundaki 21 madde ile 

başlanmıştır. Ölçeğin toplam varyansın yüzde 57’sini açıklayan ve 21 madde ve 5 alt boyuttan 

oluştuğu görülmüştür. Bunun yanı sıra 2 maddenin birden fazla faktör altında yer aldığı ya da faktör 

yük değerinin .30’un altında olduğu durumlarda bu maddelerin faktör analizinden çıkartılması 
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gerekmektedir. Madde toplam korelasyonları incelendiğinde .30'un altında değer alan madde 

bulunmamıştır. Buna karşın maddeler, madde bırakma tekniğine göre incelendiğinde 6 maddenin (8., 

13., 14., 15. ve 16. maddeler) birden fazla alt boyutun altında görüldüğü için ölçekten çıkarılması 

gerekmektedir. Bir maddenin ölçekten çıkarılması için madde silinerek alfa katsayısındaki ve ölçek 

ortalamasındaki değişime bakılabilir (Buluş, 2001; Dağ, 2002; Özgüven, 1994; Tekin, 1996; Turgut, 

1997). Belirtilen referanslar doğrultusunda, birden fazla faktör altında yer alan, faktör yük değeri ya da 

madde bırakmalı korelasyon değeri .30’ün altında olan 6 madde ölçekten çıkarılarak kalan 15 madde 

ile yukarıda belirtilen işlemler tekrar edilmiştir. Belirtilen işlemler sonucunda envanterin toplam 

varyansın % 51.9’unu açıkladığı görülmüştür. Ayrıca, envanterin özdeğeri 1’den büyük 3 faktörde 

toplandığı saptanmıştır. Bunun yüzde 36.2’sinin birinci, yüzde 8.1’inin ikinci, yüzde 7.5’inin üçüncü 

alt boyutta olduğu görülmüştür. Ölçeğin faktör yükleri ve açıkladıkları varyans oranlarına ilişkin 

bulgular Tablo 2’de gösterilmiştir. 

 

Tablo 2: ÇİSHEÖ Faktör Yükleri ve Açıklanan Varyans Bulguları 

Madde Özel Bilişsel-

Motivasyonel 
Genel Bilişsel 

Genel-Motivasyon 

Üstünlük 

10 .729   

12 .682   

9 .682   

11 .675   

3 .621   

4 .605   

2 .550   

1 .387   

6  .783  

5  .735  

7  .659  

18   .726 

19   .723 

20   .704 

21   .657 

%51.92 %36.24 %8.12 %7.54 

AFA sonucundan sonra elde edilen alt boyutlardan birincisi özel bilişsel-motivasyonel alt 

boyut bu boyut orijinal ölçekte özel bilişsel (1, 2, 3, 4) ve özel motivasyonel (9, 10,11, 12) olmak 

üzere iki ayrı boyutta faktör yapısına sahiptir. Bu çalışmada ise bu iki boyutun faktör analizi 

sonucunda birleştiği görülmüştür. Özel bilişsel-motivasyonel (1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12) 8 maddeden 

oluşan bu alt boyut toplam varyansın %36.24’ünü açıklamakta ve faktör yükleri .38 ile .72 arasında 
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değişmektedir. özel bilişsel-motivasyonel alt boyutuna örnek olarak “Genellikle bir becerinin neye 

benzediğini kafamda canlandırabilirim” maddesi gösterilebilir. İkinci alt boyut genel bilişsel alt boyut 

3 maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin orijinalinde bu boyut 4 madde iken (5, 6, 7, 8,) 8. maddenin  faktör 

yükü .30’un altında olduğu için atılmıştır.  Faktör yükleri .78 ile .65 arasında sıralanan bu alt boyut 

toplam varyansın %8.12’sini açıklamaktadır. “Kafamda yeni oyun planları tasarlarım” maddesi bu alt 

boyuta örnek olarak gösterilebilir. Üçüncü alt boyut genel-motivasyon üstünlük alt boyutudur. Faktör 

yükleri .72 ile .65 arasında sıralanan ve toplam varyansın %7.54’ini açıklayan bu alt boyut (18, 19, 20, 

21) 4 maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin orijinalinde bu boyut (17, 18, 19, 20, 21) 5 madde iken 17. 

maddenin faktör yükü .30’un altında olduğu için ölçekten çıkarılmıştır. Genel motivasyon-üstünlük alt 

boyutuna örnek “Zor bir durumda dikkatimi toplamış olarak kendimi hayal ederim” gösterilebilir. 

ÇİSHEÖ’nin orijinal formunda alt boyutlar arasında ilişki bulunduğu için bu çalışmada da alt 

boyutlar arasındaki ilişkiler incelenmiş ve orijinal ölçeğe yakın korelasyon katsayıları elde edilmiştir. 

Alt boyutlar arasındaki korelasyon değerlerine ilişkin bulgular Tablo 3’te gösterilmiştir. 

Tablo 3: ÇİSHEÖ’nin Faktörler Arası Korelasyon Katsayıları 

Faktör 1 2 3 

Özel Bilişsel-Motivasyonel .920***   

Genel Bilişsel .711** .485**  

Genel-Motivasyon Üstünlük .791** .591** .430** 

p<0.01**, p<0.001*** 

 

Güvenirlik 

ÇİSHEÖ’nin iç tutarlık katsayıları Özel Bilişsel-Motivasyonel alt ölçeği için .82, Genel 

Bilişsel için .66, Genel-Motivasyon Üstünlük için .75 ve ölçeğin geneli için .87 olarak bulunmuştur. 

Test-tekrar güvenirlik çalışması için ÇİSHEÖ’nin Türkçe formu Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne 

bağlı ilköğretim ve liselerde bir sportif branşla düzenli olarak uğraşan öğrencilerden çalışmaya gönüllü 

olarak katılmayı kabul eden 545 kişi arasından 50 kişiye ölçek 2 hafta arayla iki kez uygulanmıştır. 

Ölçeğin test-tekrar test güvenirlik katsayıları Tablo 4’te görülmektedir. 

 

Tablo 4: ÇİSHEÖ’nin Test-tekrar test Güvenirlik Katsayıları 

Faktör Uygulama X Ss r 

Özel Bilişsel-

Motivasyonel 

1. Uygulama 31.07 5.14  

.60 2. Uygulama 31.82 6.86 

Genel Bilişsel 1. Uygulama 10.15 2.49  

.68 2. Uygulama 10.00 3.28 

Genel-Motivasyon 1. Uygulama 15.61 3.04  



II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi  1379  
 

II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongre Kitabı 

Üstünlük 2. Uygulama 16.29 3.06 .86 

Toplam 1. Uygulama 56.84 7.62  

.85 2. Uygulama 58.11 10.85 

Ölçeğin test-tekrar test güvenirlik katsayıları Özel Bilişsel-Motivasyonel alt ölçeği için .60, 

Genel Bilişsel için .68, Genel-Motivasyon Üstünlük için .86 ve ölçeğin geneli için .85 olarak 

bulunmuştur. 

 

4. TARTIŞMA 

Bu araştırma ÇİSHEÖ’nin Türkçeye uyarlanması ve ölçeğin geçerlik ve güvenirlik 

analizlerinin incelenmesini amaçlamaktadır. Ölçeklerin uyarlama süreci çalışmalarında oldukça 

önemli bir basamak olan dilsel bütünlük çalışma süreci için ÇİSHEÖ’nin İngilizce ve Türkçe form 

puanları arasındaki korelasyon hesaplanmış ve iki form puanları arasında yüksek düzeyde tutarlılık 

olduğu saptanmıştır. Elde edilen bu sonuç ölçeğin Türkçeye çevrilme sürecinin başarılı biçimde 

tamamlandığını göstermesi açısından manidardır. AFA sonucunda toplam varyansın % 51’ini 

açıklayan 3 alt boyutlu bir yapı elde edilmiştir. Alt boyutlar altında yer alan maddelerin tümü orijinal 

formdaki faktörlere uygun bir dağılım sergilememiştir. Bundan dolayı, birden fazla alt boyut altında 

yer alan, faktör yük değeri ya da madde bırakmalı korelasyon değeri .30’ün altında olan 6 madde 

ölçekten çıkarılarak kalan 15 maddeyi içeren bir ölçek elde edilmiştir. Ölçeğin iç tutarlılık 

katsayılarının yüksek bulunması iç tutarlılığının yeterli düzeyde olduğunu göstermektedir. Ölçeğin 

puan değişmezliği test-tekrar test yöntemiyle incelemiştir. Araştırmalarda kullanılabilecek ölçme 

araçları için öngörülen güvenirlik düzeyinin .70 olduğu (Tezbaşaran, 1996) dikkate alınırsa, ölçeğin 

tüm alt boyutlarına ilişkin güvenirlik düzeyinin yeterli olduğu söylenebilir. Ancak test-tekrar test 

güvenirlik katsayılarının bu ölçüte göre biraz düşük olduğu görülmektedir. Madde-toplam 

korelasyonunun yorumlanmasında .30 ve daha yüksek olan maddelerin, bireyleri ölçülen özellik 

bakımından iyi derecede ayırt ettiği (Büyüköztürk, 2004a) göz önüne alındığında, madde-toplam 

korelasyonlarının yeterli olduğu görülmektedir. %27’lik alt ve üst grup puanları arasında yapılan t testi 

sonuçları tüm maddeler ve alt ölçekler için anlamlı bir farklılık olduğunu ortaya koymuştur. Geçerlik 

ve güvenirlik çalışmalarından elde edilen bulgular ÇİSHEÖ’nin Türkçe formunun geçerli ve güvenilir 

bir ölçme aracı olduğunu göstermektedir. 

 

5. SONUÇ 

İngilizce ve Türkçe form puanları arasındaki yüksek korelasyon katsayıları, çeviri maddelerin 

orijinalleriyle uyumlu ve ölçeğin Türkçe formunun özgün ölçekle eş değer olduğunu göstermektedir. 

Ölçeğin yapı geçerliğini sınamak amacıyla yapılan AFA sonucunda açıklanan toplam varyans oranı % 

52 olarak bulunmuştur. Ölçek geliştirme ve uyarlama çalışmalarında açıklanan varyans oranı için %30 

ve üzeri ölçüt olarak alındığı düşünüldüğünde, ölçeğin yapı geçerliğinin sağlandığı görülmektedir. İç 

tutarlılık değerleri ölçekte yer alan maddelerin birbirleri ile tutarlı, dolayısıyla iç tutarlılık anlamındaki 
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güvenirliğin yüksek olduğunu göstermektedir. Test-tekrar test güvenirlik katsayılarının yüksek olduğu 

görülmekle birlikte, ÇİSHEÖ’nin tanı ya da sınıflama amacıyla değil yalnızca araştırmalarda 

kullanılabilecek bir ölçme aracı olduğu göz önüne alındığında, bu katsayıların yeterli olduğu 

söylenebilir. Madde-toplam korelasyonu ve 27’lik alt-üst grup karşılaştırmaları sonuçları da ölçeğin 

madde ayırt edicilik gücünün yeterli olduğunu kanıtlamıştır. ÇİSHEÖ’nin Türkçe formunun geçerlik 

ve güvenirlik çalışmalarından elde edilen tüm bulgulara göre, bu ölçeğin bireylerin Çocukların Sporda 

Hayal Etme düzeylerini değerlendirmek amacıyla geçerli ve güvenilir biçimde kullanılabileceği 

söylenebilir.  

Sonuç olarak, bu çalışmayla, ÇİSHEÖ’nin Türkçe formunun çocukların sportif etkinlikler 

boyunca hayal etme durumlarını belirlemede kullanılacak güvenilir ve geçerli bir ölçme aracı olduğu 

ve bu alandaki eksikliği gidereceği düşünülmektedir. Bunun yanı sıra bu çalışmanın sınırlılıkları 545 

kişilik bir çalışma grubu ile ve Malatya ilinde, Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı ilköğretim okulları 

üzerinde yürütülmüş olması söylenebilir. Çünkü literatürde faktör analizi yapabilmek için gerekli olan 

katılımcı sayısı konusunda çeşitli görüşlere rastlanmaktadır. Örneğin, Comfrey ve Lee’nin (1992, Akt., 

Osborne ve Costello, 2004) 1000 ve daha fazla kişilik bir örneklem grubu ideal olandır, görüşü 

dikkate alındığında, bu çalışmada ulaşılan katılımcı sayısının yeterli olamayacağı düşünülebilir. Bu 

açıdan ÇİSHEÖ’nin genellenebilirlik özelliğinin de düşük olduğu söylenebilir. Bununla birlikte, daha 

fazla kişiden oluşan ve Türkiye’nin genelini temsil eden ilköğretimde düzenli olarak bir sportif 

etkinliğe devam eden öğrenciler üzerinde çalışılması sonucunda daha farklı bulgulara ulaşılabilir. 

Diğer taraftan, ÇİSHEÖ’nin Türkçe formun geçerliliği ve güvenirliğine ilişkin kanıtlar sunulması 

bakımından, yapılan araştırmayla ulaşılan bulguların farklı örneklem grupları ile ilgili yapılacak yeni 

araştırmalarla desteklenmesi gerektiği önem taşımaktadır. 
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ÖZET 

Bu çalışma, beden eğitimi öğretmenlerinin sağlıklı yaşam biçimi davranış düzeylerinin 

belirlenmesini amaçlamaktadır. Bu amaçla, 2010-2011 eğitim öğretim yılında Malatya il milli eğitim 

müdürlüklerine bağlı tüm merkez ve ilçelerdeki ilköğretim ve lise okullarında görev yapan 69’u 

bayan, 267’si erkek toplam 336 beden eğitimi öğretmeni gönüllü olarak çalışmaya katılmıştır. 

Araştırmada beden eğitimi öğretmenlerinin sağlıklı yaşam biçimi davranış düzeylerini belirlemek için 

Walker, Sechrist ve Pender (1987) tarafından 48 madde olarak geliştirilen ve daha sonra 4 madde daha 

eklenerek 52 madde olan, Türkçeye ve Türk kültürüne uygunluğuna ve ölçeğin geçerlilik ve 

güvenilirlik çalışması Bahar, Beşer, Gördes, Ersin ve Kıssal (2008) tarafından yapılan Sağlıklı Yaşam 

Biçimi Davranışları Ölçeği II kullanılmıştır. Çalışmada istatistiksel analiz olarak Mann Whitney U ve 

Kruskall Whallis H testi, anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak kabul edilmiştir. Çalışmada beden eğitimi 

öğretmenlerinin sağlıklı yaşam biçimi davranış düzeyleri üzerinde cinsiyet, mesleki kıdem ve görev 

yaptığı okul türü değişkenin anlamlı farklılık oluşturduğu ancak medeni durum değişkeni açısından 

anlamlı farklılık oluşturmadığı saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Beden Eğitimi, Sağlık, Yaşam Biçimi, Beslenme 

ABSTRACT 

This study aims at investigating the physical education (PE) teachers’ level of healthy life 

style behaviors. To this end, a total of 336 PE teachers, 69 female and 267 male, working in primary 

and secondary schools affiliated to the directorate general of Ministry of education in the center and 
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districts of Malatya province during 2010-2011 academic year. In order to collect data about PE 

teachers’ level of healthy life style behaviors, Healthy Life Style Behaviors Scale II was used, which 

was originally developed by Walker, Sechrist and Pender (1987) initially with 48 items which later 

increased to 52 items with the addition of 4 items, and adapted into Turkish language and culture 

through reliability and validity studies by Bahar, Beşer, Gördes, Ersin ve Kıssal (2008). Statistical 

analyses were done using Mann Whitney U and Kruskall Whallis H test, with significance level 

accepted as p<0.05. Results showed that PE teachers’ level of healthy life style behaviors differ 

significantly with respect to gender, seniority, and type of school they work, while no significant 

difference was found in terms of marital status. 

Keywords: Physical Education, Health, Life Style, Nutrition 

 

1. GİRİŞ 

Sağlık davranışı; sağlık, sağlığın korunması ve sağlığın geliştirilmesi ile ilgili davranışlar 

bütünü olarak tanımlanmaktadır (Ünalan ve diğ. 2007). Sağlığın gelişimi, yalnızca hastalıkları 

önlemeye yönelik değil, aynı zamanda bireyin genel sağlık ve iyilik durumunu da iyileştirmeyi 

amaçlamaktadır (Dirican ve Bilgel 1993; Pasinlioğlu ve Gözüm 1998). Bu anlamda günümüz sağlık 

anlayışı; bireyi, aile ve toplumun sağlığını koruyan, sürdüren ve geliştiren sağlık merkezli bakım 

yaklaşımını içermektedir (Ayaz ve diğ. 2005). Sağlığın geliştirilmesi; bireylerin fiziksel ve mental 

sağlıklarını optimum düzeye yükseltmek, fiziksel ve sosyal çevresini geliştirebilmelerini sağlamak için 

bilinçli karar verme sürecine yardımcı olmaktır (Güngör ve Şahin 2006; Yalçınkaya ve diğ. 2007). 

Başka bir ifadeyle sağlığın geliştirilmesi, öncelikle insanların kendi sağlıklarını düzeltmesi, kontrol 

etmesi ve tam bir sağlık potansiyeline kavuşması olarak tanımlanabilir. Bu hedefin 

gerçekleştirilebilmesi için sigara, alkol ve madde kullanımı, beslenme alışkanlıkları, fiziksel aktivite 

durumu, şiddet davranışları, cinsel davranışlar, sağlıksız kilo kontrolü, aile ile iletişim sorunları ve 

stres yönetimi gibi riskli davranışlardan uzak durulması gerekmektedir (Çimen 2003; Owens 2006). 

Bu davranışları tutum haline dönüştüren birey, sağlıklı olma halini sürdürebildiği gibi, sağlık 

durumunu da daha iyi bir seviyeye getirebilmektedir. Sağlık davranışı, bireyin sağlıklı kalabilmek ve 

hastalıklardan korunmak için inandığı ve uyguladığı davranışların bütünüdür (Zaybak ve Fadıloğlu 

2004). Sağlıklı yaşam biçimi davranış düzeylerini (SYBD) geliştirmenin ilk adımları toplum ve ailede 

atılmakta, ancak daha sonra eğitimle gelişip değişmektedir (Ecevit ve diğ. 2003; Yalçınkaya ve diğ. 

2007).  

Bireyler çocukluk çağının ilk dönemlerinden itibaren aile içerisinde başladığı eğitimine daha 

sonra sosyal etkileşime girdikleri toplumsal kurum olan okullarda devam etmektedirler. Çocuklar, 

ailelerin, toplumların ve ulusların geleceğini oluşturmaktadır. Çocuklukta kazanılacak sağlıksız 
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davranışlar,  erişkinlikte devam etmekte ve gelecekte kişinin sağlık durumunu riske atmaktadır. 

Ancak, okul çağı çocukları, göreceli olarak hayatın daha sağlıklı bir dönemi olarak algılanmakta ve 

tüm dünyadaki sağlığı geliştirme çabalarında öncelikli bir grup olarak görülmektedir (Erefe ve 

Aksayan, 1998; WHO 1998; Tokuç ve Berberoğlu 2007). Bireyleri yalnızca yaşama hazırlamakla 

kalmayan onları aynı zamanda olumlu davranışlar geliştirmeleri için eğiten okullar, olumsuz 

davranışların geliştirilmesine de aracılık edebilir. Okul hayatının erken dönemleri olumlu ve olumsuz 

çoğu sağlık davranışının geliştirildiği dönemdir. Okul çağındaki çocuklar, bireyin sağlığını ve yaşam 

kalitesini uzun dönemde etkileyecek olan birçok sağlıksız alışkanlık ve davranış edinme riski 

altındadır (Ross ve Wu 1996; WHO 1998). 

Toplumsal öğrenme kuramına göre, öğrenme sosyal bir süreç olarak tanımlanmaktadır. 

Gözlem yoluyla öğrenme, öğrenme sürecinin önemli bir boyutunu oluşturmakta ve insanlar gözlem 

yoluyla çeşitli davranışları öğrenmektedirler. Birey pek çok davranışını, çevresinde bulunan, genellikle 

çeşitli yönlerden önemli olan insanların yaptığı davranışları gözlemleyerek, onlara öykünerek (taklit, 

imitation) öğrenmektedir. Çocuklar öğrenirken taklit eder ve yaptığı taklitleri mantık süzgecinden 

geçirmezler. Bu taklitler çocuklarda iz bırakır, iyi ve kötü alışkanlıklar edinmesine neden olurlar 

(Tabak 2000; Tokuç ve Berberoğlu 2007). Öğrenciler yasaları, kuralları, tabuları, sosyal normları, 

akranları ve yetişkinlerle ilgili davranış kurallarını, sosyal kabul edilebilirliği okulda öğrenmektedirler. 

Dahası bu süreçte öğretmenler ve diğer öğrencilerle etkileşim içindedirler, kişiliklerini geliştirirler ve 

en tatmin edici toplumsal yaşamı araştırırlar (Mok ve Flynn, 2002). Okul, öğrenci, öğretmen ve diğer 

okul çalışanlarının birlikte ve etkileşim içinde oldukları bir ortamdır. Öğretmen, öğrenme ve öğretme 

süreci içerisinde çok yönlü ve yaşamsal bir öneme sahiptir. Çoğunlukla da öğretmenlerin davranışları 

öğrenciler için bir model oluşturduğundan; öğretmenlerin yaşam biçimlerine, sağlık davranışlarına 

yönelik durum saptama çalışmaları yapılmalı, sağlık eğitimi gereksinimleri belirlenmelidir (Tokuç ve 

Berberoğlu 2007).  

Beden eğitimi öğretmenleri öğrencilerle sosyal ilişkileri bakımından öğrencilerle sürekli 

birebir ilişki içerisindedir. Bu nedenle beden eğitimi öğretmenlerinin olumlu veya olumsuz 

alışkanlıkları öğrenciler üzerinde çeşitli etkilere neden olacaktır. Beden eğitimi öğretmenlerinin 

sağlıklı yaşam biçimi davranış düzeylerinin belirlenmesi, “manevi gelişim, sağlık sorumluluğu, 

egzersiz, beslenme, kişilerarası ilişkiler ve stres yönetimi” (Pender ve diğ. 1992) gibi alt boyutların 

belirlenmesini olanaklı kılmaktadır. Belirlenen bu alt boyutların niteliği beden eğitimi öğretmenlerinin 

öğrencilere karşı nasıl bir örnek niteliği taşıdığı çıkarımlarını sağlayabilecektir.  

Bu çalışma, beden eğitimi öğretmenlerinin sağlıklı yaşam biçimi davranış düzeylerinin 

belirlenmesini amaçlamaktadır.   
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2. YÖNTEM 

Çalışma Grubu 

Günümüzde var olan bir durumu olduğu gibi ortaya çıkarmayı, tavırları ve davranışları 

açıklamayı, karşılaştırmayı ve betimlemeyi amaçlayan araştırmalar tarama türü araştırmalardır 

(Karasar, 2000). Beden eğitimi öğretmenlerinin sağlıklı yaşam biçimi davranış düzeylerini belirlemeyi 

amaçladığı için bu araştırma var olan durumu açıklanmaya çalışıldığından, araştırma, tarama 

modelinde betimsel bir araştırma olarak desenlenmiştir. 

Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubunu, 2010-2011 eğitim öğretim yılında Malatya il milli eğitim 

müdürlüklerine bağlı tüm merkez ve ilçelerdeki ilköğretim ve lise okullarında görev yapan 69’u 

bayan, 267’si erkek toplam 336 beden eğitimi öğretmenine kişisel bilgi formu ve sağlıklı yaşam biçimi 

davranış ölçeği gönderilmiştir. Ancak gönderilen ölçeklerden 208 âdeti beden eğitimi öğretmenleri 

tarafından doğru olarak doldurulmuş ve değerlendirilmiştir. Geri dönen ölçeklerden 81 âdeti kadın 127 

âdeti erkek toplam 208 beden eğitimi öğretmeni gönüllü olarak katılmıştır. Araştırma anket ve 

ölçeğinin uygulanması için Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yazılı izin alınmıştır.  

Veri Toplama Araçları 

Araştırmacı tarafından geliştirilen ve çalışmaya gönüllü olarak katılmayı kabul eden kişilerin 

sosyo-demoğrafik bilgilerini belirlemek için kişisel bilgi formu kullanılmıştır. 

Araştırmada beden eğitimi öğretmenlerinin sağlıklı yaşam biçimi davranış düzeylerini 

belirlemek için Walker, Sechrist ve Pender (1987) tarafından 48 madde olarak geliştirilen ve daha 

sonra 4 madde daha eklenerek 52 madde olan, Türkçeye ve Türk kültürüne uygunluğuna ve ölçeğin 

geçerlilik ve güvenilirlik çalışması Bahar, Beşer, Gördes, Ersin ve Kıssal (2008) tarafından yapılan 

Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği II kullanılmıştır. Ölçek 1987 yılında tarafından sağlığı 

geliştirme model’ini test etmek amacıyla geliştirilmiştir. Bireyin sağlıklı yaşam biçimi ile ilişkili 

olarak sağlığı geliştiren davranışlarını ölçer. Ölçek toplam 52 maddeden ve 6 alt boyuttan 

oluşmaktadır. Ölçeğin genel cronbach Alpha iç tutarlık katsayısı .92  ve bu araştırmada ise .87 olup 

yüksek güvenirlik katsayısına sahiptir 

Sağlık Sorumluluğu Alt Boyutu (SSAB); bireyin kendi sağlığı üzerindeki sorumluluk 

düzeyini, sağlığına ne düzeyde katıldığını belirlemeyi amaçlamaktadır.  

Egzersiz Alt Boyutu (EAB); sağlıklı yaşamın değişmez bir öğesi olan egzersiz 

uygulamalarının birey tarafından ne düzeyde uygulandığını ölçmeyi amaçlamaktadır. 
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Beslenme Alt Boyutu (BAB); bireyin öğünlerini seçme ve düzenleme yiyecek seçimindeki 

değişiklikleri ölçmeyi belirlemektedir.  

Manevi Gelişim Alt Boyutu (MGAB); bireyin yaşam amaçlarını, bireysel olarak kendini 

geliştirme yeteneğini ve kendini ne derecede tanıdığını ve memnun edebildiğini belirlemeyi 

amaçlamaktadır.  

Kişilerarası İletişim Alt Boyutu (KİAB); bireyin yakın çevresi ile iletişimini ve bu 

ilişkilerdeki süreklilik düzeyini ölçmeyi amaçlamaktadır.  

Stres Yönetimi Alt Boyutu (SYAB); bireyin stres kaynaklarını tanıma düzeyini ve stres 

kontrol mekanizmalarını belirlemeyi amaçlamaktadır.  

Verilerin Analizi 

Bu çalışmada, elde edilen veriler değerlendirilirken ölçme araçlarının birinci bölümünde yer 

alan bağımsız değişkenler için betimsel istatistik hesaplamaları yapılmıştır. Varyansların homojen 

olup olmadığını belirlemek için yapılan Kolmogorov-Smirnov testi sonucunda varyansların homojen 

olmadığı tespit edilmiştir. Bundan dolayı katılımcıların verdikleri yanıtların bağımsız değişkenlere 

göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla Mann Whitney U ve Kruskall Whallis H 

testi yapılmıştır.  

3. BULGULAR 

Araştırmanın bulguları her bir bağımsız değişken için tek tek ele alınıp incelenip açıklanmaya 

çalışılmıştır. Beden eğitimi öğretmenlerinin sağlıklı yaşam biçimi davranış düzeylerinin cinsiyet 

değişkeni açısından farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla yapılan Mann Whitney U testi 

analizleri Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1: Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranış Düzeylerinin 

Cinsiyet Değişkenine Göre Mann Whitney U Testi Analizleri 

SYBD Cinsiyet N X  Ss U p 

SSAB Kadın 

Erkek 

81 

127 

24.50 

23.30 

3.59 

3.97 

4245.50 .033* 

EAB Kadın 

Erkek 

81 

127 

22.30 

22.05 

4.10 

3.52 

5052.00 .828 
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BAB Kadın 

Erkek 

81 

127 

23.59 

22.58 

3.28 

3.69 

4317.00 .050* 

MGAB Kadın 

Erkek 

81 

127 

28.34 

27.68 

3.73 

3.93 

4662,00 .254 

KİAB Kadın 

Erkek 

81 

127 

27.22 

26.99 

3.84 

3.82 

4991.00 .717 

SYAB Kadın 

Erkek 

81 

127 

21.93 

21.00 

 3.17 

2.89 

4444.50 .097 

TOPLAM Kadın 

Erkek 

81 

127 

147.82 

143.31 

16.61 

14.54 

4354.00 .062 

p<0.05* 

Tablo 1’e bakıldığında, beden eğitimi öğretmenlerinin SYBD durumları, cinsiyet değişkenine 

göre, SSAB ve BAB puanları açısından anlamlı biçimde farklılaştığı görülmektedir. Başka bir ifadeyle 

kadın ve erkek öğretmenlerin SYBD puanlarından SSAB ve BAB açısından kadın öğretmenler lehine 

anlamlı biçimde (p<0.05) farklılık gösterdiği görülmektedir. SSAB puanları göz önüne alındığında 

kadın öğretmenlerin ( X =24.50±3.59) iken erkek öğretmenlerin ( X =23.30±3.97), BAB puanları ( X

=23.59±3.28) iken erkek öğretmenlerin ( X =22.58±3.69) yani kadın öğretmenlerin SSAB ve BAB’nın 

puan ortalamaları açısından erkek öğretmenlere göre anlamlı biçimde yüksek olduğu görülmektedir. 

Ancak SYBD puanlarının EAB, MGAB, SYAB ve KİAB açısından cinsiyet değişkenine göre anlamlı 

biçimde farklılaşmadığı görülmektedir.  

Medeni durum değişkeni açısından beden eğitimi öğretmenlerinin SYBD’nin anlamlı farklılık 

farklılaşmadığını belirlemek için yapılan Mann Whitney U testi analizi ile çözümlenmiş bulgular 

Tablo 2’de verilmiştir.  

Tablo 2: Beden Eğitimi Öğretmenlerinin SYBD’nin Medeni Durum Değişkenine Göre 

Mann Whitney U Testi Analizleri 

SYBD Medeni Durum N X  Ss U p 

SSAB Bekar 63 23.92 4.24 4430.50 .730 
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Evli 145 23.71 3.70 

EAB Bekar 

Evli 

63 

145 

22.87 

21.84 

3.82 

3.68 

4017.00 .166 

BAB Bekar 

Evli 

63 

145 

23.14 

22.90 

3.32 

3.67 

4543.50 .952 

MGAB Bekar 

Evli 

63 

145 

28.46 

27.71 

4.15 

3.72 

4015,00 .165 

KİAB Bekar 

Evli 

63 

145 

26.53 

27.31 

3.70 

3.86 

3982.50 .141 

SYAB Bekar 

Evli 

63 

145 

22.07 

21.05 

 3.02 

2.99 

3840.50 .067 

TOPLAM Bekar 

Evli 

63 

145 

146.47 

144.46 

16.90 

14.87 

4387.00 .651 

 

Tablo 2 incelendiğinde, beden eğitimi öğretmenlerinin SYBD durumlarının, medeni durum 

değişkenine göre, ölçeğin toplam ve bütün alt boyutları puan ortalamaları açısından anlamlı biçimde 

farklılaşmadığı görülmektedir. Bir başka ifadeyle beden eğitimi öğretmenlerinin medeni durum 

değişkenine göre SYBD ve tüm alt boyutlar üzerinde anlamlı biçimde farklılık oluşturmadığı tespit 

edilmiştir. Yani beden eğitimi öğretmenlerinin evli veya bekâr olmasının SYBD puanları üzerinde 

farklılık oluşturmamaktadır. 

Beden eğitimi öğretmenlerinin görev yaptığı okul türü değişkenine göre SYBD’nin anlamlı 

biçimde farklılaşıp farklılaşmadığı yapılan Mann Whitney U testi analizi ile sınanmış ve Tablo’3 

sunulmuştur. 
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Tablo 3: Beden Eğitimi Öğretmenlerinin SYBD’nin Görev Yaptığı Okul Türü 

Değişkenine Göre Mann Whitney U Testi Analizleri 

SYBD Görev Yaptığı 

Okul Türü 

N X  Ss U p 

SSAB İlköğretim 

Lise 

73 

135 

23.38 

23.98 

3.88 

3.85 

4577.50 .396 

EAB İlköğretim 

Lise 

73 

135 

21.89 

22.29 

3.59 

3.83 

4630.50 .471 

BAB İlköğretim 

Lise 

73 

135 

22.15 

23.42 

3.82 

3.34 

3921.00 .015* 

MGAB İlköğretim 

Lise 

73 

135 

27.42 

28.22 

3.49 

4.03 

4252,50 .102 

KİAB İlköğretim 

Lise 

73 

135 

26.64 

27.31 

4.43 

3.44 

4543.00 .351 

SYAB İlköğretim 

Lise 

73 

135 

20.65 

21.74 

 2.72 

3.13 

4042.00 .032* 

TOPLAM İlköğretim 

Lise 

73 

135 

142.01 

146.72 

14.87 

15.64 

3968.00 .021* 

p<0.05* 

Tablo 3’e bakıldığında, beden eğitimi öğretmenlerinin SYBD durumları, okul türü değişkenine 

göre, BAB, SYAB ve toplam puanlar açısından anlamlı biçimde farklılaştığı görülmektedir. Başka bir 

ifadeyle ilköğretim ve lisede görev yapan öğretmenlerin SYBD puanlarından BAB, SYAB ve toplam 

puanlar açısından lisede görev yapan öğretmenler lehine anlamlı biçimde (p<0.05) farklılık gösterdiği 

tespit edilmiştir. BAB puanları göz önüne alındığında ilköğretimde görev yapan öğretmenlerin ( X

=22.15±3.82) iken lisede görev yapan öğretmenlerin ( X =23.42±3.34), SYAB puanları ilköğretim 

öğretmenleri ( X =20.65±2.72) iken lise öğretmenlerinin ( X =21.74±3.13) son olarak toplam puan 

açısından ilköğretimde görev yapan öğretmenlerin ( X =142.01±14.87) iken lisede görev yapan 
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öğretmenlerin ( X =146.72±15.64) olarak bulunmuştur. Bu bulgulara göre lisede görev yapan 

öğretmenlerin BAB, SYAB ve toplam puan ortalamalarının, ilköğretimde görev yapan öğretmenlere 

göre anlamlı biçimde yüksek olduğu görülmektedir. Ancak SYBD puanlarının SSAB, EAB, MGAB 

ve KİAB açısından görev yapılan okul türü değişkenine göre anlamlı biçimde farklılaşmadığı 

görülmektedir. 

Beden eğitimi öğretmenlerinin mesleki kıdem değişkeni açısından SYBD’nin anlamlı biçimde 

farklılaşıp farklılaşmadığını tespit etmek amacıyla yapılan Kruskall Wallis H testi analizi ile 

çözümlenmiş ve Tablo 4’de bulgular sunulmuştur. 

Tablo 4: Beden Eğitimi Öğretmenlerinin İş Doyumları ile Yaşam Kalitelerinin Mesleki 

Kıdem Değişkenine Göre Kruskall Wallis H Testi Analizleri 

Boyut Mesleki Kıdem N X  Ss X2 p 

 

SSAB 

 

1-5 yıl 53 24.77 3.38  

12.978 

 

.005* 6-10 yıl 88 23.52 4.42 

11-15 yıl 47 22.61 3.25 

16 ve Üzeri 20 24.95 2.87 

 

EAB 

 

1-5 yıl 53 23.45 3.24  

10.869 

 

.012* 6-10 yıl 88 22.07 4.16 

11-15 yıl 47 20.87 3.28 

16 ve Üzeri 20 22.05 3.20 

 

BAB 

1-5 yıl 53 23.83 2.70  

12.199 

 

.007* 6-10 yıl 88 22.11 4.13 

11-15 yıl 47 22.80 3.09 

16 ve Üzeri 20 24.90 2.75 

 

MGAB 

 

1-5 yıl 53 28.90 3.91  

9.515 

 

.023* 6-10 yıl 88 28.01 3.53 

11-15 yıl 47 27.57 4.35 



II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi  1391  
 

II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongre Kitabı 

16 ve Üzeri 20 25.95 3.21 

 1-5 yıl 53 27.49 4.12   

KİAB 6-10 yıl 88 27.02 3.73 9.043 .029* 

 11-15 yıl 47 27.82 3.23   

 16 ve Üzeri 20 24.50 3.81   

 1-5 yıl 53 22.50 2.21   

SYAB 6-10 yıl 88 21.27 3.39 14,473 .002* 

 11-15 yıl 47 20.48 3.02   

 16 ve Üzeri 20 20.80 2.50   

 1-5 yıl 53 150.60 13.24   

TOPLAM 6-10 yıl 88 143.70 17.73 8.339 .040* 

 11-15 yıl 47 142.14 13.67   

 16 ve Üzeri 20 143.30 11.28   

p<0.05* 

Tablo 4’e incelendiğinde, beden eğitimi öğretmenlerinin SYBD durumları, mesleki kıdem 

değişkenine göre, SSAB, EAB, BAB, MGAB, KİAB, SYAB ve toplam puanlar açısından anlamlı 

biçimde farklılaştığı görülmektedir. Başka bir ifadeyle mesleki kıdem açısından kıdem arttıkça SYBD 

puanlarında ters orantılı olarak düşüşler görülmektedir. Başka bir ifadeyle beden eğitimi 

öğretmenlerinin görev süresi arttıkça SYBD puanları azalmaktadır. Toplam puan açısından 

bakıldığında 1-5 yıl görev süresi olan öğretmenlerin ( X =150.60±13.34), 6-10 yıl ( X =143.70±17.73), 

11-15 yıl ( X =142.14±13.67) son olarak 16 ve üzeri yıl çalışan öğretmenlerin ( X =143.30±11.28) 

olarak bulunmuştur. Bu bulgulara göre beden eğitimi öğretmenlerinin meslek yılı arttıkça genellikle 

SYBD puan ortalamalarının  anlamlı biçimde (p<0.05) azaldığı görülmektedir. 

4. TARTIŞMA 

Araştırmada beden eğitimi öğretmenlerinin SYBD’nin puan ortalamasının orta düzeyde 

olduğu bulunmuştur. SYBD ölçeğinden alınabilecek maksimum puan 192 olup, araştırmada SYBD 

puan ortalaması 145.7±15.50 olarak saptanmıştır. Türkiye’de yapılan bazı çalışmalarda SYBD puan 

ortalamaları 122.1±19.8 (Altun, 2002), 125.9±17.4 (Karadeniz ve diğ. 2008), 117,5±17,1 olarak 
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(Pasinlioğlu ve Gözüm 1998), 134.5±17.9 (Tokuç ve Berberoğlu, 2007) tespit etmişlerdir. Literatürden 

elde ettiğimiz sonuçlar bu çalışmanın gerisinde kalmaktadır. Çalışma SYBD puan ortalaması açısından 

oldukça yüksek düzeydedir. Yurt dışında, aynı ölçekle yapılan çalışmalarda SYBD puan ortalamaları 

daha düşük düzeyde bulunmuştur (Bagwell and Bush 2000; Tashiro 2002). Araştırmada kadın 

öğretmenlerin SYBD puanlarının daha yüksek olduğu ve cinsiyete göre SYBD puanları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu saptanmıştır. Bu farklılığın nedeni gerek kültürel yapı ile 

gerekse bayanların sağlık, beslenme ve estetik gibi konulara erkeklerden daha sorumlu bakmaları ile 

ilgili olabilir. 

Çalışmada beden eğitimi öğretmenlerinin SYBD’nin medeni durum değişkenine göre ölçeğin 

toplam ve bütün alt boyutları puan ortalamaları açısından anlamlı biçimde farklılaşmadığı 

görülmektedir. bir başka ifade ile beden eğitimi öğretmenlerinin evli veya bekar olması SYBD 

üzerinde anlamlı farklılık oluşturmamaktadır. Ancak öğretmenler üzerinde yapılan çalışmaların 

kısıtlılığından dolayı bu bağımsız değişkenin tam olarak tartışılması mümkün olmamıştır.   

Araştırmada beden eğitimi öğretmenlerinin SYBD durumları, mesleki kıdem değişkenine göre 

ölçeğin toplam ve tüm alt ölçekler açısından anlamlı farklılaştığı saptanmıştır. Yani görev süresi 

arttıkça SYBD de artmaktadır. Literatürde bu çalışmayı destekler nitelikte (Yalçınkaya ve Diğ. 2007; 

Zaybak ve Fadıllıoğlu 2004; Geçgil ve Yıldız 2006) tarafından sağlık personeli üzerinde yapılan 

çalışmalarda sağlık personelinin çalışma yılı arttıkça kişilerin SYBD’ye olan eğilimleri de artmakta 

olduğunu tespit edilmiştir. Ancak literatürdeki bir çalışma ise (Pasinlioğlu ve Gözüm 1998) bu 

çalışmanın aksine yaş ile SYBD arasında ters bir ilişki tespit etmiştir. Elde edilen bulgular ve 

karşılaştırılan literatür örnekleri ışığında kişilerin yaş, mesleki kıdem veya çalışma yıllarının artması 

SYBD üzerinde olumlu etki yapması anlamına gelmektedir. 

Çalışmada beden eğitimi öğretmenlerinin SYBD, okul türü değişkenine göre, BAB, SYAB ve 

toplam puanlar açısından anlamlı biçimde farklılık oluşturduğu bulunmuştur. Bir diğer ifadeyle 

ilköğretim veya lisede görev yapan öğretmenlerin SYBD puanları arasından BAB, SYAB ve toplam 

puanlar açısından lisede görev yapan öğretmenler lehine anlamlı biçimde (p<0.05) farklılık gösterdiği 

saptanmıştır. Ancak SYBD puanlarının SSAB, EAB, MGAB ve KİAB açısından görev yapılan okul 

türü değişkenine göre anlamlı biçimde farklılaşmadığı görülmektedir. Yani beden eğitimi 

öğretmenlerinin görev yaptıkları okul türünün SYBD puanlarının SSAB, EAB, MGAB ve KİAB 

üzerinde farklılık oluşturmadığı belirlenmiştir. 

5. SONUÇ 

Araştırmadan elde edilen sonuç, genel olarak beden eğitimi öğretmenlerinin SYBD puan 

ortalamalarının yüksek düzeyde (145.7±15.50) olduğunu göstermiştir. Bu sonuç Türkiye ölçeği 

açısından değerlendirildiğinde, literatürdeki çalışmalarla kıyaslandığında beden eğitimi öğretmenleri 
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açısından iyi olduğu söylenebilir. Ancak araştırmada örneklemi sadece Malatya ili beden eğitimi 

öğretmenlerinin oluşturduğu düşünüldüğünde Türkiye genelinde görev yapan beden eğitimi 

öğretmenleri üzerinde veya diğer branşlardaki öğretmenlerle kıyaslanması gerekmektedir. SYBD’nin 

bütün dünyada yeniden gözden geçirildiği ve davranışa dönüştürülmesi gayretlerinin hızla devam 

ettiğini hem araştırmalardan hem de yazılı ve görsel medyada görülmektedir. Bu konuda gelişmiş ve 

gelişmekte olan toplumlar için çok önemli bir yere sahip olan okul ortamı ve okulda görev yapan 

öğretmenlere özellikle de beden eğitimi öğretmenlerine önemli görevler düşmektedir. Bireylerin küçük 

yaşta sağlık davranışı edinmelerinde öğretmenlerin önemli görevleri bulunmaktadır. 

Bu sonuçlar ışığında; 

Okullarda verilen eğitimin öğrencilerde davranış ve alışkanlık düzeyine dönüşüp 

dönüşmediğinin bilimsel çalışmalarla tespit edilip gerekli düzenlemelerin yapılması, 

Yalnızca beden eğitimi öğretmenlerinin değil okullarda çalışan bütün öğretmenlerin öğrenciler 

için birer model oldukları düşünüldüğünde öğretmenlerin SYBD belirlenmesi, 

Öğretmenlerin SYBD’nin nasıl arttırılacağı ile ilgili bilimsel çalışmaların yapılması 

gerekmektedir. 
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ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, uluslararası alanda barışı engelleyen unsurların saptanması ve bu 

engellerin kaldırılmasında aracı rol oynayan yabancı dil öğreniminin dünya barışına katkısının 

önemini vurgulamaktır. 

Uluslararası alanda barışı tehdit eden unsurlar olarak, farklı uluslar hakkındaki önyargılar, 

değer yargılarındaki farklılıklar, farklı inanç sistemi, kaynak paylaşımı ve bütün bunlara bağlı olarak 

ortaya çıkan terör eylemleri gösterilebilir.  

İnsanların birbirlerini tanımamalarından kaynaklanan iletişim engelleri iyi planlanmış dil 

öğretimi yoluyla ortadan kaldırılabilir. Yabancı dil öğrenimi sayesinde kültürel farklılıkların  farkında 

olma ve saygı gösterme düşüncesinin geliştirilmesi iletişim engellerinin aşılmasına ve  uluslararası 

barışa katkı sağlayabilir. Bütün bu açıklamalara dayalı olarak, “İletişimde İtme ve Çekme Kuramı” 

adında bir kuram geliştirebiliriz. 

Anahtar Kelimeler: Uluslararası barış, yabancı dil öğrenimi, iletişim engelleri, kültürler arası 

iletişim.  

ABSTRACT 

The aim of this work is to determine the elements, which hinder peace, and to emphasize the 

importance of the contribution of Foreign Language learning to international peace.  

As the barriers threaten the peace in the international area, the prejudgments of people about 

different nations, dissimilarities of value judgments, systems of different beliefs and sharing resources, 

all of them are related to actions of terror. 
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The communicative barriers arising form people not knowing each other can be eliminated 

through well-planned foreign language teaching. It is claimed that the Foreign Language learning can 

provide a great contribution to the awareness of cultural differences, respect, flexible thinking, and in 

addition to the international peace.  It can be said that Foreign Language learning can mediate the 

overcoming of international communicative barriers. Depending on all these explanations we can 

develop a new theory called “push and pull theory in communication”.  

Keywords: International Peace, foreign language learning, communicative barriers, cross-

cultural communication. 

1. GİRİŞ 

 İnsanlık tarihi bireylerin, grupların, toplulukların ve ulusların birbirleriyle anlaşmazlıklarıyla 

ve savaşlarla doludur. En ilkel biçimde yaşayan topluluktan en modern teknolojiye sahip ülkelere 

kadar hepsinin de kavga ve savaşlara açık oldukları görülmektedir. Yapılan bütün bilimsel çalışmalar 

ve üretilen teknolojik araçlar, insanlığın huzurunu, barışı ve daha rahat yaşamalarını amaçlamasının 

yanında, elde edilen bilgi ve teknolojinin insanların birbirlerini yok etmeye, yaşadığı çevreyi tahrip 

etmeye yönelik olarak da kullanıldığına tanık olunmaktadır. Her türlü barışı tesis etme ve çevreyi 

koruma girişimleri yıkıcı faaliyetlerin gölgesinde kalmaktadır.  

 İnsanları anlaşmazlığa, savaşa sürükleyen nedenler araştırıldığında, temelde yatan nedenlerin, 

insanların birbirlerini tanımamalarından kaynaklanan önyargılar, farklı inanç ve kültürlere anlayışla 

yaklaşamama, başkaları üzerinde egemenlik kurma ve daha fazla kaynaklara sahip olma duygusunun 

önde geldiği söylenebilir.  

 İnsanların birbirlerini tanımasının, önyargıların giderilmesinin ve kabullenebilme duygusunun 

tesis edilmesi, birbirlerinin dillerini ve kültürlerini bilmelerine ve empati yeteneğini geliştirmelerine 

bağlıdır. Buna da aracılık edecek en isabetli araçlardan birisi yabancı dil bilmektir. Genç (2004:111), 

erken yaşlarda yabancı dil öğrenmenin bireye, yabancı kültürleri tanıyabilme, anlayabilme, öz olanın 

bilincine varabilme ve kişinin ufkunu genişletme olanağının yanı sıra, barışı ve huzuru kendi içinde 

duyumsayan gençlerin yetişmesine katkıda bulunacağını vurgulamaktadır. 

1.1. Dil ve Etkileşim 

 Dil, bir anlaşma aracı olmakla birlikte anlaşmazlıkların da kaynağı olabilmektedir. Her türlü 

duygu ve düşünceyi dile getirmede kullanılan dil, bir semboller bütünüdür. Dil aracılığıyla anlaşmanın 

olabilmesi, aynı dili konuşan kimselerin aynı sembollere aynı anlamı yüklemiş olmaları veya aynı 

sembollerden aynı anlamı çıkarmalarına bağlıdır (Porzig, 1971). Farklı sembollerin kullanılması veya 

aynı sembollere farklı anlamlar yüklenmesi anlaşmayı olanaksız kılar. Örneğin, Yunanlılar çayırın 

(yeşil) ve balın rengini (yeşile hiçbir yakınlığı bulunmayan bir renk) aynı sözcük ile ifade 
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etmektedirler (Ülkü, 1995:77). Humbolt’a göre diller arasındaki gerçek ayırım seslerde ve 

göstergelerde değil, dünya görüşleri arasındaki ayırımdadır (Zıllıoğlu, 1993:128). Anlaşabilmenin ön 

koşulu bu farklılıkların farkında olma ve buna uygun davranabilmektir. 

İletişimin daha ilk adımındaki bu engel, sembollerin işlevleri ve birbirleriyle olan ilişkilerini 

kavramayla, diğer bir deyişle, yabancı dili bilmeyle aşılabilir. Yabancı dil bilme, dilin objektif 

kullanımını, toplumsal kabulleri öğrenme, anlaşma için gerekli fakat yeterli değildir. Dilin bir de 

bireye bağlı olan ve sübjektif kullanımı var ki; anlaşmada sorun genellikle burada yaşanmaktadır. 

 Dil, bir kimsenin belli bir yerde ve belli bir zamanda oluşturduğu bir eser değildir. Dil, onu 

kullanan toplumun binlerce yıldan beri üzerinde uzlaştıkları ve yaşamın her alanını içine alan dinamik, 

toplumsal bir yapıdır. Dilin varlığı toplumsaldır, ama kullanımı bireyseldir. 

Toplumun yapısı, değer yargıları, yaşayış ve inanış biçimleri doğrudan dillerine yansır. Birey, 

dilsel sembolleri öğrenirken, öğrendiği dili kullanan toplumun öznelliklerini de beraberinde öğrenmek 

zorundadır; aksi takdirde sadece dili tanımak kusursuz bir anlaşmaya istenilen ölçüde hizmet etmez.  

Dili, toplum ve kültür boyutuyla inceleyen Etkileşimsel Toplum Dilbilim (Interactional 

Sociolinguistics) çalışmalarından faydalanmak farklı dil ve kültürden insanların birbirlerini 

anlamalarına katkıda bulunacaktır. Etkileşimsel Toplum Dilbilim, sosyoloji, kültür ve dil 

çalışmalarının sorunlarını ve yöntemlerini içerir (Erdem, 2009:116-117). Etkileşimsel Toplum 

Dilbilimin en önemli özelliği, etkileşimde yorumlama, anlamlandırma ve bağlamlaştırma için genel ve 

kapsamlı bir kuram olmasıdır. Bu kurama göre anlam, karşılıklı olarak kurulup yorumlanır, bu da 

etkileşime katılanların bağlam hakkında sahip oldukları bilgi ile gerçekleşir (Eardmans, Prevignano ve 

Thibault, 2003). Dilbilimci antropolog John Gumperz’e (1982) göre anlam, yapı ve dil kullanımı, 

kültüre ve topluma bağlı olarak değişir. Gumperz, sözlü dilde insanların dilbilgisel bilgiyi nasıl 

kullandığını ve farklı iletilerin nasıl iletilip anlamlandırıldığını “Bağlamlaştırma İpuçları ve Süreçleri 

” dediği olgularla açıklamaya çalışır. Bağlamlaştırma ipuçları, iletişime katılanların duyduklarından ve 

gördüklerinden, toplum ve kültür içinde belirli bir etkileşimsel bağlam için sahip oldukları varsayımlar 

yoluyla dili anlamlandırmaya yarayan göstergelerdir. Söylemin etkisini artıran, zayıflatan veya 

yüzeysel anlamının dışında farklı anlamlar kazanmasına yol açan, tonlama, vurgu, özel durumlara has 

söylem kalıpları anlaşmanın yönünü belirleyen unsurlardır ve yabancı dil öğreniminde de üzerinde 

durulması gereken önemli noktalardır. İnsanlar arası anlaşmalarda konuşan ve dinleyenin bedenini 

kullanım biçimi de toplumsal temelli iletişim araçlarındandır. İletişimi destekleyici unsur olarak 

kullanılan beden dili, toplumdan topluma farklılık göstermektedir. Araştırmacı, uluslararası bir 

toplantıda, Kamerunlu bir öğretmenin sunumu esnasında kullandığı el işaretinin Türk kültüründe ayıp 

olarak algılanan bir hareket olmasına karşın Kamerun’da “çok mükemmel” anlamında kullanıldığına 

tanık olmuştur. Sunum sonrası sohbette, aynı işaretin farklı ülkelerde nasıl farklı anlamlara geldiği 

ortaya çıkmıştır. Yine araştırmacının yurt dışı hizmeti esnasında karşılaştığı iki olay da, yabancı bir 
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kimsenin farkında olmadığı toplumsal kabullerin nasıl anlaşmazlık nedeni olabileceğini açıkça ortaya 

koymaktadır. 

Olay1∗:  

  Bir hafta sonu öğleden sonra oğlumu parka götürdüm. Orada farklı ten rengine sahip çocuklar 

oyunlar oynuyorlardı. İçlerinden 3-4 yaşlarında, saçları ve gözleri pırıl pırıl simsiyah bir çocuk dikkatimi 

çekti. Çocuk o kadar sevimli gözüküyordu ki, başını okşamaktan kendimi alamadım. O arada parkta 

çocuğuyla oturan ve kendisiyle komşuluk ilişkilerim iyi olan bir arap komşum geldi ve: “Burada bir 

yabancının bir çocuğun başını okşaması, çocuğun annesine farklı duygular beslediği anlamına gelir. Bunu 

bilmeni isterim” dedi. Ne yapacağımı, ne söyleyeceğimi bilemedim. Benim yaşadığım toplumda böyle bir 

davranış yalnızca çocuk sevgisinin bir göstergesiydi. 

Olay2∗: 

 Her sabah olduğu gibi o gün de sabah koşusu yapmak üzere yurttan çıkıp, bahçesinde rengarenk 

çiçeklerin olduğu evlerin arasından koşarak geçerken, sabahın erken vakti olmasına rağmen evli bir çiftin 

bahçelerinde çalıştıklarını gördüm ve o bölgede yaşayanların selamlamada tercih ettiklerini gözlemlediğim 

“Grüss Gott!” diye selamladım ve koşuma devam ettim. Dönüşte, her ikisi birden yola çıkmış adeta benim 

dönmemi bekliyorlardı. Güler yüzlü bir vaziyette selam verdikten sonra beni tanımak için birkaç soru 

sordular ve ayak üstü tanışmış olduk. Her ikisi de mimardı. Beni akşama yemeğe davet ettiler, ben de 

severek kabul ettim. Akşam bir demet çiçekle kapılarını çaldım. Benim çiçekle gitmem onları çok memnun 

etmişti. Benim bir Türk olduğum ve buna bağlı olarak da Müslüman olacağım ön kabulünden hareketle 

yemekte domuz eti kullanmadıklarını, benim için özel olarak geyik eti aldıklarını, içecek olarak da 

alkolsüz bira aldıklarını belirttiler. Bu da beni çok mutlu etmişti. Sohbetin ilerleyen bölümlerinde, 

Almanya’da yaşayan Türklerin uyum sorunları dile geldi ve Türklerin Cumartesi ve pazar günleri çamaşır 

yıkamalarını, odun kesmelerini, çiçek koparmalarını, Cumartesi ve Pazar günlerinin Almanlar için kutsal 

günler olduğu için bu günlerde bu tür işler yapmanın Almanların değer yargılarına ve inançlarına 

saygısızlık olarak gördüklerini belirttiler.  

 Buradan da, anlaşmazlıkların yalnızca dilsel kaynaklı almadığı; toplumsal kabuller, değer 

yargıları ve onların dışa vuruluş biçimleriyle ve bir kimsenin herhangi bir davranışına neden bulmaya 

yönelik sübjektif değerlendirmelerle de ilgili olduğu anlaşılmaktadır.  

Zihin ve yaşanılan gerçeklik arasındaki ilişki gibi, kişi ve çevre arasındaki ilişki de karşılıklı olarak 

birbirini etkilemektedir (Toomey&Korzenny, 1991:262). 

1.2. Uluslararası Barış ve Dil 

Öncelikle, uluslararası barışı tehdit eden unsurlar nelerdir, neden uluslar birbirleriyle savaşırlar 

sorularına cevap bulmaya çalıştığımızda; ekonomik, siyasi ve kültürel etmenler karşımıza çıkmaktadır. 
                                                      
∗ Riyad, Suudi Arabistan 

∗ Freiburg, Almanya. 
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Ekonomik ve siyasi etmenler başkaları üzerinde hükümranlık kurma, kültürel etmenler de kendi 

değerlerini diğerlerinden üstün görme duygusuyla birleştiğinde uluslararası çatışmalar kaçınılmaz bir 

hâl alır. Uluslararası barışın tesisinde, devletlerin arkasına saklandıkları ideoloji  ve din kalkanının 

üzerine bilginin ışığı tutulmalı, ancak bu şekilde gerçekler ortaya çıkabilir ve bu şekilde insanlar dinin 

nasıl istismar edildiğini fark edebilir (Ebadi, 2005). Uluslararası barış için hem politik hem del kültürel 

anlaşma gereklidir ( Peres, 2002).  

Barış, bireyin kendisiyle ve çevresiyle uyum içerisinde yaşama hâlidir.  Bireyin kendisiyle ve 

çevresiyle çatışma hâlinde bulunması ise barışın karşıtı bir durumu ifade eder. Barış, bilgi ve erdemin, 

savaş da bilgisizlik ve bencilliğin göstergesidir. Bilinmezlik bireyi huzursuz eder. Bilgisizlik bireyde, 

çekingenlik, tedirginlik, uzaklaşma, korku ve endişe uyandıran ve bireyi uzaklaşmaya, tavır almaya, 

savunmaya, saldırmaya veya yok etmeye sevk eden bir etkenken; bilgi, kabullenmeyi, yakınlaşmayı, 

ilgi duymayı, korumayı, üretmeyi ve paylaşmayı sağlayan bir etkendir.  

Bireyler ve gruplar arasındaki çatışmaların kaynaklarını açıklamaya çalışan kuramlardan 

Yapısal Çatışma Kuramı’na göre çatışmalar, grupların aynı amaç için birbirleriyle rekabet 

etmelerinden kaynaklanır. Mayer (1990)’e göre çatışmanın nedeni, bireylerin egosunu tatmin etme 

arzusundan kaynaklanır. Gruplar, çıkarlarını korumak için mücadele eder; çıkarlarına ters düşen söz ve 

eylemleri cezalandırırlar. Psiko-kültürel Kuram’a göre çatışma, psikolojik ve kültürel farklılıklardan 

kaynaklanır (Karip, 2003:26-32).   

Dil boyutuyla ele alındığında, uluslar arası barışı tehdit eden unsurlar olarak;  

-Dogmalar ve ideolojilerin dışa vuruluş biçimleri (Popper, 1986),  

-Tarafların ön yargıları ve kalıp-yargıları, 

-Birbirlerine karşı kullandıkları sözcükler ve söyleniş biçimleri (imalar, küfürler, dışlayıcı 

ifadeler, aşağılayıcı ifadeler, küçük düşürücü ifadeler ve yanlış anlaşılmalara yol açacak kapalı 

ifadeler) sayılabilir. 

Yanlış anlaşılmaları ve bu nedenle çatışmaların ortaya çıkmasını engellemenin en iyi yolu yüz 

yüze iletişimdir. Yüz yüze iletişimde karşı tarafın algısı kontrol edilebilir ve yanlış algılamalar anında 

düzeltilebilir. Taraflar arasında iletişimin sınırlı olduğu, tarafların gerçek düşünce, duygu, amaç ve 

niyetlerini paylaşmadıkları çatışmalarda, çatışma süreci ve çatışmanın sonuçları olumsuz; birey ve 

toplum için zarar verici hâle gelir. Olumsuz çatışmalarda iletişim ve ilişkiler tek yönlü, savunmacı, 

karşı tarafı yıldırmaya, yanıltmaya, korkutmaya ve güce dayalı bir nitelik taşır (Murphy, 1994).  

Çatışmaların ortaya çıkmasında olduğu gibi çatışmaların önlenmesinde de kullanılan dil 

oldukça önemli bir yer tutar. Aynı kültürden iki tarafın iletişiminde olduğu gibi farklı kültürden 

tarafların iletişiminde de yapıcı dil kullanımı, hem çatışmanın çıkmasını önler hem de ortaya çıkmış 
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çatışmanın çözümünü kolaylaştırır. Bu da, karşı tarafı tanıyıp iletişimde hassasiyetlerini hesaba 

katmayla mümkün olabilir. Karşı tarafı tanımamak, hassasiyetlerinin farkında olmamak, bireyin istem 

dışı neden olabileceği çatışma türüdür. Bu hassasiyetlerin öğretilmesi, yabancı dil öğretmenlerinin en 

önemli görevleridir. Yabancı dil derslerinde kültürel farklılıkların öğretilmesine yabancı dil 

öğretmenleri aracılık edeceğinden (Kramsch, 2001:47) yabancı dil öğretmenlerinin dilsel ve kültürel 

yetkinliği önemlidir. 

1.3. Kültürler Arası İletişim 

Kültürler arası iletişim, geçmiş deneyimleri arasında önemli farklar olan tarafların birbirleriyle 

ileti alışverişini ifade eder. Kültürel farklılıklar, tarafların ileti alışverişinde büyük oranda 

bilinmezliklerin, farklı yorumlamaya açık ifade ve davranışların ortaya çıkmasına neden olur. Bu da 

taraflarda kaygıya ve özgüven kaybına yol açar (Gudykunst, 1988; Lalljee, 1987). 

Kültürler arası iletişim yazılı ve sözlü olabilir. Yazılı kaynakların anlaşılmasında çeviri bilim, 

sözlü iletişimde ise kişiler arası iletişim becerilerindeki yetkinlik önemlidir. 

Kişiler arası iletişimde beden dilini anlama ve yorumlama da kültürel birikimle ilgilidir. İletişimde 

kullanılan sözcükler, çoğu zaman beden diliyle anlam pekiştirmesi veya anlam farklılaşmasına aracılık 

eder. Güler yüzle “Nasılsın?” ile asık suratla “Nasılsın?” soruları, birey her iki durumu da farklı 

yorumlayacağı için, bireyin farklı biçimde karşılık vermesine yol açar.  

İletişim ortamı ve kişilerin konumu da (İsrail-Türkiye arasındaki koltuk krizi: 13 Ocak 2010) 

söz ve davranışların anlam ve yorumunu belirleyen etmendir. 

Terör ve terörizm kavramlarının algılanış ve ifade ediliş biçimleri de uluslararası barışı tehdit 

eden dilsel unsurlardandır. Birleşmiş Milletler bünyesinde yapılan yasal ve siyasal gayretlere rağmen 

tüm ülkeler tarafından kabul edilen bir terörizm ve terörist örgüt tanımı bulunmamaktadır. Ortak bir 

terörizm tanımının kabul edilememesindeki en büyük neden, devletler arasındaki tehdit algılayışındaki 

farklılıktan dolayı terörizm ile özgürlük mücadelesi ayrımında ülkeler arasında anlayış birliğine 

varılamamış olunmasıdır.  

1.4. Kültürler Arası Eğitim ve Dil 

Kültürler arası eğitim, kültürel bakımdan var olan ya da olası gerginlikleri, önyargıları 

azaltmak, bir ülkede veya bir bölgede yaşayan değişik insan topluluklarının ortak yaşama tam olarak 

katılımlarının sağlamak amacıyla oluşturulan eğitim şeklidir (Oğuzkan, 1993:92). Kültürler arası 

eğitimin içeriği oluşturulurken, kültürel farklılıklar anadilde verilirken, tam bir anlaşmanın 

sağlanabilmesi için ifade ediliş biçimleri yabancı dilde verilmelidir. Essinger/Graf (1981:95), kültürler 

arası eğitimi, yaşantısal ve iletişimsel olarak ele almaktadır. Yaşantısal boyutu, kültürler hakkında ön 

bilgi, iletişimsel boyutu ise edinilen bilginin uygun biçimde kullanılmasıdır. Kültürler arası eğitim, 
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kültürlerin eşitliği, hoşgörü, çoğunluğun ve azınlığın birbirlerini anlamaya hazır olmaları temeli 

üzerinde yükselen bir süreçtir (Tumat, 1992:102). Esssinger (1987), kültürler arası eğitimin şu ilkelere 

dayalı olarak gerçekleştirilmesi gerektiğine işaret etmektedir: 

 -Empatiye yönelik eğitim, 

 -Dayanışmaya yönelik eğitim, 

 -Kültürler arası alanda karşılıklı saygıya yönelik eğitim, 

 -Millî düşünceye karşı eğitim. ( Millî düşünceye karşı eğitim, kendi değerlerini diğerlerinin 

değerlerinden üstün görme ve ona göre davranış geliştirme düşüncesinden uzaklaşma olarak 

algılanmalıdır. Aksi takdirde bugüne kadar ortaya çıkan çatışmaların kaynağı olduğu gibi bundan sonra 

da çatışmalara kaynaklık etmeye devam edecektir.) Binyazar (1983:65), anadili öğretimine ilişkin 

düşüncelerini dile getirirken, çocuğun yaşadığı topraklarda, kendi insanının çabası yanında, gelmiş 

geçmiş bütün uygarlıkların çabasını da değerlendirecek yolda yetiştirilmesi gerektiğini; kendi 

değerlerini kavrayan bir kişinin başka ülkelerin kültürel birikimlerini de gözü gibi koruyacak anlayış 

kazanabileceğini; bütün uygarlıkları alt üst eden savaşlardan kaçınacağını; dünya barışını korumak için 

elinden geleni yapacağını, böylece de ulusallığın evrenselliğe kültürel katkıda bulunacağına işaret 

etmektedir. 

Evrensel değerler oluşturulmasında ve kültürel kaynaklı anlaşmazlık nedenlerinin saptanması 

ve giderilmesinde eğitimin üstleneceği rol oldukça önemlidir. Sembolik iletişim kuramına göre, 

(Krapmann, 1978:132; Tillmann, 1989:37) eğitim ve öğretim etkinlikleri aracılığıyla bireylere 

uluslararası barışa katkıda bulunacak şu beceriler kazandırılabilir: 

 -Örf ve adetleri yorumlayarak algılayabilmek, 

 -Kendini başkasının yerine koyabilmek, 

 -Çelişkili durumları içine sindirebilmek, 

 -Dili etkili bir şekilde kullanabilmek (Coşkun, 1996: 16). 

1.5. Evrensel Barış Dili 

 İnsanlar, nasıl ki, kendileri hakkında sarf edilen olumsuz sözlerden etkilenip; üzülür, kırılır, 

öfkelenir, savunmaya geçer, korkar, kin ve nefret duyguları besler, saldırır, uzaklaşırsa; kendileri için 

sarf edilen; övücü, takdir edici benimseyici sözlerden de aynı ölçüde etkilenerek; sevinme, benimseme 

yaklaşma, sevme, kabullenme, saygı ve barışçıl duygular geliştirir. Evrensel barış dilinin tesisinde 

öncelikle tüm insanların, hiçbir ırk, dil, din ve kültür ayırımı yapılmaksızın eşit haklara sahip olduğu 

düşüncesinin dünyadaki bütün ülkelerin anayasasının birinci maddesi olması için gayret edilmelidir. 
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Dünyadaki bütün kaynakların insanlığın ortak malı olduğu; tabiatın sunduğu coğrafi avantajları ve tüm 

insanlığın ortak malı olması gereken bilgi ve teknolojiyi elinde bulunduran bir grubun daha yetersiz bir 

konumda bulunan diğer insanlar üzerinde bir güç olarak kullanmasının bir insanlık suçu sayılacağı 

herkesçe kabul edilmeli ve bunun ruhuna uygun davranılmalıdır. Dünyadaki bireysel ve kitlesel suçlara 

bakıldığında; ya dezavantajlı bir durumun ortadan kaldırılması veya var olan avantajlı durumun daha da 

artırılması gayretlerinin sonucu olduğu anlaşılmaktadır. 

Dil düşünceyi etkiler (Hudson, 1993:103-105: Vardar, 1999:51-52). Bu düşünce bazı 

dilbilimciler tarafından eleştirilse de, dil ile düşünce arasında birbirini etkileyen bir ilişki olduğu bir 

gerçektir. Gerçeğin değiştirilmesi, onun şiddetle ilişkilendirilmesi dil vasıtasıyla gerçekleşir. Filozoflar, 

şairler, bilim adamları dünyayı düşünceleriyle değiştiriyorlarsa, bu dil sayesinde oluşmaktadır (Brosse, 

2010). Bir ulusu, bir dini, bir dili, bir kültürü üstün gösteren sözcükler kişinin doğrudan davranışına 

yansır. Ya kabullenici veya reddedici davranış gösterir. Her iki durum da barışı engeller. Bu nedenle 

evrensel barış dili, farklı kültürel kimliklerin karşılıklı tanınma ilişkisi çerçevesinde, eşit hak ve onur 

ilkesi uyarınca birlikte yaşamasını içerir. Her toplum kültürel değerlerini dil aracılığıyla koruyup 

aktardığı için, evrensel barış eğitimi çerçevesinde evrensel barış dilini de kurup geliştirebilir ve gelecek 

nesillere aktarabilir. Bunun için ilk adım, gündelik dilde çocuklara örnek olacak barışçıl ifadelerin 

kullanımını artırmak ve çocuk kitaplarında evrensel barışa hizmet edecek sözcüklerin kullanımını 

artırmak olacaktır.  Evrensel barış dili, egemenlik düşüncesi yerine işbirliği ve dayanışmayı ön palana 

çıkaran, farklılıkları aşağılayıcı ve dışlayıcı sözcüklerle ifade etmeyen bir dille oluşturulabilir.  

Sonuç olarak, yabancı dil bilen bir kimse farklılıkların farkındadır ve bu farkındalığı da barışçıl 

amaçlarla kullanabilir. 

1.5. Dil ve Barışla İlgili Görüşler 

 Uluslar arası barışın tesisinde, kişiler, gruplar ve uluslar hakkında kin ve nefreti çağrıştırmayan, 

tahrik edici ifadeler içermeyen söylemler oldukça önemlidir. Yabancı dil bilen kimselerin bu tür 

söylemlerin kaynağına ulaşma ve kendi uluslarına aktarmaları bireysel ve kitlesel anlamda barışa 

hizmet edici işlevi yerine getirir. 

1-M. Kemal Atatürk: 

 “Barış, milletleri refah ve mutluluğa eriştiren en iyi yoldur. Fakat bu kavram bir defa ele 

geçirilince daimi bir dikkat ve itina ile her milletin ayrı ayrı hazırlığını ister.” 

 

2-Biruni, yaşamı boyunca hümanist bir görüşün savunucusu olmuş, kendi ırkından, dilinden, 

dininden, kültüründen olmayan insanları sevebilmenin ön şartı olarak, onların dilini, gelenek 

ve göreneklerini ve düşüncelerini öğrenmek gerektiğine ve özellikle de dinlere saygı 

gösterilmesinin önemine değinmiştir (Binbaşıoğlu, 1982). 
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 3-Roux, “Türklerin ve Moğulların Eski Dini “ adlı eserinde:  

… en ufak dinsel bir saldırganlık göstermeden, tarihte hiçbir örneği bulunmayan bir hoşgörü 

sergiliyorlar ve en karşıt ve birbirine en düşman dini öğretilerin taraftarlarını uyum içinde bir 

arada yaşatmak için sürekli olarak çaba gösteriyorlar. Herhalde bu insanların kalplerinin 

derinliklerinde, şuurlarının yapısında, inandıkları öğretinin ötesinde, evrensellikle ilişkili bir 

şeyin var olması gerekir. Aslında, iman kararsızlıklarına ve de törenlerin ve teamülün 

farklılıklarına rağmen, bu dinin bize sergilediği ve ancak bir kısmını görebildiğimiz tabloda, 

her şey, bu evrenselliğin var olduğunu kanıtlamaktadır (Kazancıgil, 1994: 237-238). 

 

4-Melikşah, yönetimi elinde bulundurduğu sürece her din ve mezhebe eşit muamele etmiş, 

fikir ve vicdan hürriyetini ön plana çıkaran bir siyaset izlemiştir (Turan, 1996:195-201). 

Ermeni ve Gürcü kaynaklarında: 

…. Melikşah’ın kalbinin bütün Hıristiyanlara karşı şefkatle dolu olduğu, herkese adil 

davrandığı, her tarafta sulh’u tesis etmeye çalıştığı, harp ve şiddetle değil, gönülleri fethederek 

hükümdarlık yaptığı, kimseye keder vermediği belirtilmektedir (Anili, 1876: 196-201; Brosset, 

1864: 3491897:182-183). 

 

5-Yunus Emre: 

“Yetmiş iki millete kurban ol aşık isen, 

Tâ aşıklar safında imam olasın sâdık. (Yunus Emre) 

 

6-Mevlana Celaleddin: 

“Düşmanını sevmeyi, düşmanının da seni sevmesini istersen  

kırk gün onun hayrını ve iyiliğini söyle, o düşman senin dostun olur;  

çünkü gönülden dile yol olduğu gibi, dilden de gönüle yol vardır.” 

 

“Dinle neyden çun hikayet etmede, 

Ayrılıklardan şikayet etmede.” (Turan, 1996:131) 

 

7-Sultan Mahmut: 

“Bundan sonra tebaamdan Müslümanları ancak camide, Hıristiyanları kilisede ve Musevileri 

havrada tanımak isterim. “ (Sultan Mahmud) (Turan, 1996:259.)  
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8-Kant: 

“Zum ewigen Frieden” ebedi barış  adlı risalesinde ahlak felsefi düşüncesinin temellerini 

devletler arası ilişkilere dayandırmakta; barışın doğal bir durum olmadığını, bu yüzden de tesis 

edilmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Dünya barışını gerçekleştirmek için de devletlerin ortak, 

bağlayıcı halklar hukukuna tabi olması gerektiğini vurgulamaktadır (Höffe, 2004; Hackel, 

2000; Gerdhardt, 1995). 

9-Konfüçyüs: 

“Kendimize yapılmasını istemediğimiz bir şeyi, başkasına yapmamalıyız.” 

Konfüçyüs dilin önemini şu şekilde dile getirmektedir: 

“Dil kusurlu olursa, kelimeler düşünceyi iyi anlatamaz. Düşünce iyi anlatılamazsa, yapılması gereken şeyler 

doğru yapılamaz. Ödevler gereği gibi yapılamazsa, töre kültür bozulur.Töre ve kültür bozulursa, adalet yanlış 

yola sapar. Adalet yoldan çıkarsa, şaşkınlık içine düşen halk, ne yapacağını, işin nereye varacağını 

bilemez.İşte bunun içindir ki, hiçbir şey dil kadar önemli değildir” (Kavcar,2002:8-9; Schwarzova,2010:1) 

 

10-Zamnhof:  

Zamnhof ilk Esperanto kongresinde okuduğu “Yeşil Bayrak”(Grüne Fahne)şiirinde: 

Yeşil bayrağı,iyiliğin ve güzelliğin sembolü olarak görmekte, insanın içindeki iyiliğin ortaya 

çıkarılmasını ve kardeşlik yolunda çaba sarf edilmesine vurgu yapmaktadır(Rössler,2006). 

SONUÇ 

 Yabancı dil bilmenin uluslararası iletişimdeki önemini vurgulamaya yönelik dile getirilen 

görüşlerden bir kuram geliştirmek mümkündür. İletişimde İtme ve Çekme Kuramı. (Push and Pull 

Theory in Communication) Bilgi, insana rahatlık, huzur ve güven verirken; bilgisizlik, tedirginlik, 

huzursuzluk, endişe, itme ve uzaklaşmaya neden olur. Yabancı dil bilme, kendinden farklı düşünen, 

farklı inanan ve farklı yaşam biçimini benimsemiş kimselerin dünyasına girme, karanlığa ışık tutma, 

önyargılara kaynaklık eden bilinmezlikleri bilinir hale getirme, çok açık ve anlaşılabilir olduğu hâlde 

anlaşılmazmış gibi algılanan insani uygulamaların iç yüzünü açığa çıkarma işidir.  

Savaşın ve anlaşmazlıkların yaşam alanı olan bilgisizlik binası, ancak bilginin oluşturduğu 

sevgi ve barış dilinin gücüyle yıkılabilir.  

ÖNERİLER 

 Uluslararası barışı sağlamada, dünyadaki bütün ulusların ortak bir amaç etrafında toplanması, 

bu amacı gerçekleştirmek için de görev ve sorumluluklarının bilinci içerisinde, yasal ve toplumsal 

zemini oluşturmaya çaba göstermesi gerekir. 
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 Dünyadaki bütün yönetimlerin ortak bir program geliştirerek, evrensel barış dilinin 

gelişmesine katkı sağlayacak bir dersin “Ortak Barış Dili” (common peace language) bütün ülkelerin 

eğitim programlarında yer alması yönünde çaba göstermelidir.  

 Yabancı dillerin öğretimine olabildiğince erken yaşlarda başlanmalı; çocuk kitaplarında 

farklılıkların doğal olduğu, farklılıkların övünülecek veya utanılacak bir durum olmadığı işlenmelidir. 

Bütün dünya ülkelerinin katkısıyla oluşturulacak bir fon ile de başarılı öğrenci ve 

öğretmenlerin, özellikle eğitim hizmetlerinde görev alacak öğretmen adaylarının ”Barış Turizmi” adı 

altında farklı kültürlerle buluşmalarının yolu açılmalıdır. 

 Ülkeler karşılıklı olarak eğitim işbirliğine gitmeli, öğretmen ve öğrenci değişimi programı 

daha da yaygınlaştırılmalıdır. 
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İNTERNETE ERİŞİMLERİ  

ACCESS TO INTERNET BY FOREIGN LANGUAGE STUDENTS IN 

THE FRAME OF SELF-DIRECTED LEARNING WITH WEB-BASED 

EDUCATIONAL MATERIALS  

Nilüfer Epçeli 
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niliepceli@superonline.com 

 

ÖZET 

Öğrenci odaklı eğitimin ve Hayat Boyu Öğrenmenin amaçlarından biri, öğrencinin becerilerini 

yalnızca sınıf içerisinde değil, sınıf dışında da geliştirmesini sağlayacak özyönetimli öğrenmedir.  

Özellikle yabancı dil öğretiminde sınıf dışında öğrenme sürecinin desteklenmesi önemli bir yer 

tutmaktadır. Bu bağlamda ve Bilgi İletişim Teknolojilerinin (BİT) hızlı gelişmesine paralel olarak, 

yabancı dil ders kitapları yayıncıları, derste kullanılan ders kitaplarına ek olarak web tabanlı eğitim 

materyalleri sunmaktadırlar. İnternet üzerinden kolayca ulaşılabilen bu materyaller, öğrencilerin 

derslerine ek olarak sınıf dışında da kendilerini geliştirmelerini sağlamaktadır.  

Ancak, söz konusu materyalleri kullanabilmek için, öğrencilerin internet ve bilgisayar 

kullanma yeteneklerini de geliştirmeleri gerekir. Öğrencilerin web tabanlı ek eğitim materyallerini 

kullanarak becerilerini geliştirmeleri için internet ve bilgisayara erişmeleri gerektiğinden, yalnızca 

internet ve bilgisayar kullanmada yetkin olmaları da yeterli değildir.  

Bu araştırmanın amacı, yukarıda belirtilenler ışığında, Trakya Üniversitesi Almanca hazırlık 

sınıfı öğrencileri ile yapılan anket aracılığıyla öğrencilerin internete erişimlerini belirlemektir.  

 

Anahtar Kelimeler: Özyönetimli öğrenme, yabancı dil öğrenme, web tabanlı eğitim 

materyalleri, internet  
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ABSTRACT 

One of the aims of student centered learning is self-directed learning which shall lead students 

to improve their skills not only in, but also outside the classroom. Especially in the field of foreign 

language learning supporting the learning process outside the classroom is of major importance. In this 

sense and in line with the rapid improvement of information and communication technologies (ICT), 

publishers of foreign language course books offer a great range of web-based educational materials in 

addition to the course books used in the classroom. Such materials, which may be easily accessed via 

the internet, enable students to study outside the classroom in addition to their regular courses.  

 However, in order to be able to make use of such materials, students must develop a 

competence in using internet and computer. Yet, only being competent in the use of internet and 

computer is not sufficient, since in order to improve their skills by using web-based educational 

materials students must also be able to gain access to internet and computers.  

In consideration of the foregoing, this study aims to reveal by means of a questionnaire 

applied to the students of the German Language Preparatory Classes at Trakya University the access to 

internet by students.   

 

Keywords: Self-directed learning, foreign language learning, web-based educational 

materials, internet  

1. GİRİŞ 

Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin Hayatboyu Öğrenme Programını (LPP) yasalaştıran 15 

Kasım 2006 ve 1720/2006/EC sayılı Kararında Bölüm 1, Madde 1.3 (g)’de Hayatboyu Öğrenme 

Programının özel hedefleri “dil öğrenimini ve dilsel çeşitliliği desteklemek” ve (h)’de “hayatboyu 

öğrenme için yenilikçi, BİT tabanlı içerik, hizmetler, pedagojiler ve uygulamanın gelişimini 

desteklemek” olarak belirtilmiştir. Bu hedeflere dayanarak, özellikle yabancı dil öğretiminde 

öğrencinin becerilerini yalnızca sınıf içerisinde değil, sınıf dışında da web tabanlı eğitim materyalleri 

ile geliştirmesi ayrı bir önem taşımaktadır. Bunu gerçekleştirmesini sağlayacak yöntemlerden biri ise 

özyönetimli öğrenmedir.   

Nitekim Devlet Planlama Teşkilatının (DPT) Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planına dayalı 

olarak hazırlanan ÖİK 568 sayılı Özel İhtisas Komisyonu Raporu “öğrenimin sadece okullar ile 

sürmediğini, evde, içinde yaşanan toplumda […] da sürdüğünü”; çocukların “kitle iletişim araçları 

yoluyla okulda öğrendiklerinden çok daha fazla bilgi” edindiklerini; “buna karşın onlara bu araçlardan 

faydalanmayı öğretmek üzere çok az girişimde” bulunulduğunu belirtmektedir (ÖİK Raporu 2001:3).  
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Özellikle yabancı dil öğretiminde öğrencilerin derste öğrendiklerini ders dışında da 

geliştirmelerine, yani özyönetimli öğrenmeye önem verilmektedir. Özyönetimli öğrenme, en iyi 

şekilde eğitim sürecinin dışında gerçekleştirilebilir. Öğrenciler neyi, nasıl ve ne zaman yapacaklarına 

kendileri karar vermekte ve bu da motivasyonlarını artırmaktadır. Bu bağlamda özellikle ders kitabı 

yayıncıları, ders kitaplarına ek olarak internet üzerinden çevrimiçi ulaşılabilen ve öğrenci tarafından 

çözüldükten sonra anında geri bildirim alınabilen ek eğitim materyalleri sunmaktadır.  

Web tabanlı eğitim materyallerinin genel amacı, öğrencilere eğitim kurumu dışında da 

öğrendiklerini geliştirme ve pekiştirme olanağı sağlamaktır. Öğrenci, bu sayede yalnızca kendine 

kendine veya grup halinde eğitim kurumu dışında da öğrenimine devam etmekle kalmayıp, anında geri 

bildirim sayesinde hatalarını görme ve düzeltme veya pekiştirmek amacıyla bir konuya başka bir 

konudan daha fazla eğilme kararını tek başına alabilme olanağına sahiptir. Ancak, öğrencilerin web 

tabanlı eğitim materyallerine ulaşmaları için internete erişmeleri gerekmektedir.  

1.1 Problem Durumu 

Bilgi İletişim Teknolojilerinin (BİT) son yıllarda hızlı bir gelişme göstermesi ile birlikte 

yabancı dil ders kitapları yayıncıları, derste kullanılan ders kitaplarına ek olarak web tabanlı eğitim 

materyalleri de sunmaktadırlar. İnternet üzerinden kolayca ulaşılabilen bu materyaller, öğrencilerin 

derslerine ek olarak sınıf dışında da kendilerini geliştirmelerini sağlamaktadır. Öğrenciler neyi nasıl ve 

ne zaman yapacaklarına kendileri karar verebilmektedir.  Bu da motivasyonlarını artırmaktadır.  

Ancak, söz konusu materyalleri kullanabilmek için, öğrencilerin internet ve bilgisayar 

kullanma yeteneklerini de geliştirmeleri gerekmektedir. Öğrencilerin web tabanlı eğitim materyallerini 

kullanarak becerilerini geliştirmeleri için de internete istedikleri zaman istedikleri yerde erişmeleri 

gerekmektedir.  

Türkiye’de her yıl yüzbinlerce öğrenci üniversite sınavında başarı sağlayarak, üniversitelerin 

değişik bölümlerine kayıtlarını yaptırmaktadır. Bu öğrencilerin bir kısmı, özel yurtlarda veya evlerde 

barınırken, bir kısmı da Kredi Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı devlet yurtlarında kalmaktadır (bkz. 

Grafik 1).  

Özel yurtlarda ve evlerde kalan öğrencilerin internet erişimine sahip oldukları varsayılabilir. 

Ancak, KYK yurtlarında kalan öğrencilerin internete erişimleri, KYK’ya bağlı özel işletmeler 

tarafından sağlanmakta, dolayısıyla öğrenciler internette ödev yapmak veya eğitim materyallerini 

kullanabilmek için ücret ödemek zorundadırlar. Bu da Hayatboyu Öğrenme Programına dayalı olarak 

hazırlanan Özel İhtisas Komisyonunun herkese hayat boyu öğrenme fırsatı sunarak, fırsat eşitliğine 

katkıda bulunma amacına ve bilgilerin geleneksel yollarla aktarılmasına son verilmesi hedefine ters 

düşmektedir (ÖİK Raporu 2001:11). 
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1.2 Araştırmanın Yöntemi 

Bu araştırma, öğrencilerin internete erişimlerine dair sorular içeren aşağıdaki anket yoluyla 

yapılmıştır. Anket, araştırmanın amacına uygun olarak araştırmacı tarafından hazırlanmıştır. Ankette 

öğrencilerin toplam yedi soruya cevap vermeleri istenmiştir:  

 

 

Söz konusu anket hazırlanırken, araştırmanın konusuna ve amacına uygun soruların yer 

almasına dikkat edilmiştir. Birinci soru, öğrencilerin barınma durumunu belirlemek amacıyla 

kullanılmıştır. Sadece devlet yurdunda kalan öğrenciler ikinci ve sonraki sorulara cevap vermeye 

devam etmişlerdir. İkinci sorunun amacı, devlet yurdunda kalan öğrencilerin internete girme 

imkanlarını belirlemektir. Üçüncü soru, ekonomi bazlı bir soru olup, öğrencilerin internete girmek için 

ücret ödemek zorunda olup olmadıklarını belirlemektir. Dördüncü soruda öğrencilerin yurdun dışında 

internete girdiklerinde ücret ödeyip ödemedikleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Beşinci soruyla 

özyönetimli öğrenmenin ilkelerinden olan zamandan ve mekândan bağımsız çalışma imkanı 

belirlenmiştir. Altıncı ve yedinci sorular ise internete girme sıklıklarını ve internette kalma sürelerini 

belirlemek amacıyla sorulmuştur.    
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Anket, Trakya Üniversitesi Almanca hazırlık sınıfına devam eden ve rastgele seçilen 77 

öğrenciye uygulanmıştır. Her öğrenciden kağıdın üzerine adını yazması istenilmiş ve anketin 

güvenilirliğini sağlamak amacıyla bir hafta sonra aynı öğrencilere aynı anket bir kez daha verilmiştir. 

İkinci anketin cevaplarında herhangi bir sapma görülmemiştir.  

Birinci soruya “Hayır” cevabını veren öğrencilerin anketleri, öğrencilerin barınma durumu 

değerlendirildikten sonra ayrılmış ve “Evet” cevabını veren öğrencilerin anketleri değerlendirilmeye 

devam edilmiştir. Bulgular, sorulara verilen cevapların yüzdelik dilimleri alınarak değerlendirilmiştir. 

1.3 Evren ve Örneklem 

Bu araştırma, 2009-2010 eğitim-öğretim yılında Trakya Üniversitesi Alman Dili Eğitimi ve 

Almanca Mütercim-Tercümanlık bölümlerine kayıtlarını yaptıran ve Almanca düzeyleri yeterli 

olmadığından Yabancı Diller Yüksekokulunun Almanca hazırlık sınıfına devam eden 77 öğrenci ile 

yapılmıştır. Anketin değerlendirilmesi sırasında 77 öğrenciden yalnızca 29’unun KYK’ya bağlı devlet 

yurtlarında kaldıkları tespit edilmiştir. Dolayısıyla araştırmanın örneklemi, devlet yurdunda barınan bu 

29 öğrenciyi kapsamaktadır. Ancak, bulguların değerlendirilmesi sırasında 2009-2010 eğitim-öğretim 

yılında toplam öğrenci barınma dağılımına bakıldığında benzer bir tablonun ortaya çıkmasından dolayı 

bu araştırmanın bulguları aynı eğitim-öğretim yılında Türkiye’deki üniversitelere kaydını yaptıran ve 

devlet yurtlarında barınan öğrencilere uygulanabilir.   

2. WEB TABANLI EĞİTİM MATERYALLERİ 

Son yıllarda gelişen teknolojiye paralel olarak, özellikle yabancı dil ders kitapları yayıncıları 

internete çevrimiçi ulaşılabilen eğitim materyalleri sunmaktadır. Bu materyallerin amacı, öğrencilerin 

örgün eğitimde öğrendiklerini ders dışında da geliştirmeleri ve pekiştirmeleridir. Öğrenciler, eğitim 

materyallerine internet üzerinden erişmektedir.  

Özellikle yabancı dil öğreniminde web tabanlı eğitim materyalleri önemli bir yer tutmaktadır. 

Bu yolla öğrencinin derste öğrendiklerini ders dışında geliştirmesi ve pekiştirmesi sağlanmaktadır.  

3. ÖZYÖNETİMLİ ÖĞRENME 

Hayatboyu Öğrenme Programının Türkiye’de benimsenmesi ile birlikte “öğrenmeyi 

öğrenmek”, “bağımsız öğrenme”, “kendi kendine öğrenme”, “özyönetimli öğrenme” gibi kavramlar da 

daha fazla önem kazanmaya başlamıştır. Eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler açısından 

bakıldığında, bu kavramlar öğrencinin örgün eğitim kurumlarının dışında kendi kendini geliştirmesi 

temeline dayanmaktadır.  
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Weinert’e (1982) göre özyönetimli öğrenme, öğrencinin “neyi, ne zaman, nasıl ve hangi 

amaca yönelik olarak öğreneceğine dair kararları önemli ölçüde etkileyebileceği” bir öğrenme 

biçimidir.    

Simons (1992) ise özyönetimli öğrenmeyi “bir kişinin kendi öğrenmesini – başka mercilerin 

yardımı olmadan – tek başına yönetme ve kontrol etme yetisine sahip” olması olarak tanımlamaktadır. 

Bu tanımlar, web tabanlı eğitim materyallerine uygulandığında, öğrencinin istediği zaman istediği 

yerden, zaman ve mekan kısıtlaması olmadan web tabanlı kitle araçlarına ulaşması gerektiği sonucu 

çıkartılabilir. 

Özyönetimli öğrenmenin en önemli ilkelerinden biri, öğrencinin özyönetimli öğrenmeye hazır 

bulunmasıdır. Bu araştırmanın amacı dışında olduğundan, öğrencilerin özyönetimli öğrenmeye 

hazırbulunuşlukları ele alınmamış, öğrencilerin özyönetimli öğrenmeye hazır bulundukları 

varsayımından hareket edilerek, bu araştırmadan ayrı olarak yapılması planlanan bir araştırmaya 

bırakılmıştır.      

Öğrencileri web tabanlı eğitim materyallerini kullanmaya teşvik ederken ortaya çıkan bir diğer 

sorun, internete erişiminin ücretli olmasıdır. Evlerde veya özel yurtlarda barınan öğrencilerin internet 

erişimleri konusunda henüz yapılan bir araştırma olmamasına rağmen, bu öğrencilerin evlerde özel 

internet bağlantısına sahip oldukları veya özel yurtlarda bu tür hizmetlerin sunulduğu varsayılabilir. 

Oysa devlet yurtlarında kalan öğrenciler, internete erişmek için ayrıca ücret ödemek zorundadırlar.  

Nitekim Yavuzer, Meşeci, Demir ve Sertelin (2005:79-91) tarafından 583 İstanbul 

Üniversitesi öğrencisi üzerinde gerçekleştirilen “Günümüz Üniversite Öğrencilerinin Sorunları” 

başlıklı bir araştırmaya göre gençlerin en yaygın sorunları arasında özellikle ekonomik içerikli 

sorunlar önemli bir yer tutmaktadır. Buna göre, ekonomik içerikli en önemli üç sorun şöyledir: 

Ailelerine yük olmaya devam edilmesi (%45,6), burs imkanlarının yetersizliği (%34,6), aylık 

gelirlerinin masraflarını karşılamadığı (%29,8). Bu veriler ışığında, öğrencilerin öğrenimleri açısından 

zaten sorun teşkil eden ekonomik sorunları göz önünde bulundurulduğunda, web tabanlı eğitim 

materyalleri kullanmak için internete girmeleri için ücret ödemek zorunda kalmaları, özyönetimli 

öğrenmeye hazırbulunuşluklarını olumsuz etkileyebileceğini söylemek mümkündür.  

3. BULGULAR VE YORUMLAR 

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (2009) verilerine göre 2009-2010 eğitim-öğretim 

yılında 290.093 lisans, 238604 önlisans, 15.972 ek yerleştirme lisans ve 41.645 ek yerleştirme önlisans 

öğrencisi olmak üzere, Türkiye’deki üniversitelere toplam 586314 öğrenci yerleştirilmiştir. Grafik 

1’de görüldüğü üzere, bu öğrencilerin %83’ü özel yurtlarda veya evlerde, %17’si KYK’ya bağlı devlet 

yurtlarında barınmaktadır (Grafik 1).   
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Grafik 1: 2009-2010 Eğitim-Öğretim Yılı Üniversite Öğrencisi Barınma Dağılımı 

 

 Trakya Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Almanca Hazırlık Sınıflarında okuyan 

öğrencilerin barınma durumuna bakıldığında, toplam öğrenci dağılımına benzer bir dağılım göze 

çarpmaktadır. Bu öğrencilerin %62’si özel yurtlarda/evlerde, %38’i devlet yurdunda barınmaktadır 

(Grafik 2).   

  

 Grafik 2: 2009-2010 Eğitim-Öğretim Yılı T.Ü. YDYO Almanca Hazırlık Sınıfı Öğrencileri 

Barınma Dağılımı 

 

  Öğrencilerin yurtta internete girme imkanları olup olmadığına dair sorulan anket sorusuna 

%72’si internete girme imkanları olmadığını, %28’si internete girme imkanları olduğunu belirtmiştir 

(Grafik 3).   

 

  

         Grafik 3: Yurtta İnternete Girme İmkanı 
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 Öğrencilerin ekonomik sorunlarından yola çıkılarak hazırlanan ekonomik içerikli anket 

sorusunun amacı öğrencilerin yurttan internete girmek için ücret ödemek zorunda olup olmadıklarını 

ortaya çıkartmaktı. Öğrencilerin %83’ü internete girmek için ücret ödemek zorunda olduklarını 

belirtirken, %17’si ücret ödemek zorunda olmadıklarını belirtmiştir (Grafik 4). Bunun sebebi, Trakya 

Üniversitesi Merkez Kütüphane’de öğrencilerin hizmetine sunulan internet hizmetinin ücretsiz olması 

olabilir. Ancak, bu hizmet ücretsiz sunulmasına rağmen çalışma saatleri ile sınırlı olduğundan, 

özyönetimli öğrenmenin öngördüğü zaman ve mekandan bağımsız öğrenme ilkesine uymamaktadır.   

 

 

Grafik 4: Yurtta İnternete Girmek İçin Ücret Ödeme 

 

 Ankete katılan öğrencilerden %41’i yurdun dışında da internete girdiklerini belirtirlerken, 

%59’su yurdun dışında internete girmediklerini belirtmişlerdir (Grafik 5). Öğrencilerin ekonomik 

sorunları ve yurtta internet için dışarıda ödemeleri gereken ücreti ödemek zorunda olmalarından dolayı 

öğrencilerin yurdun dışında da internete girme isteklerinin olmadığı varsayılabilir.  

 

 

 

Grafik 5: Yurdun Dışında İnternete Giriş  
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İnternette kalma süreleri sorulduğunda, öğrencilerin yüzde 48’i 1 saat, yine %48’i 2 saat, %4’ü 

de 3 saat internette kaldıklarını belirtmişlerdir. Öğrencilerden hiç biri, internette 3 saatten fazla 

kaldığını belirtmemiştir (Grafik 6).  

 

 

Grafik 6: İnternette Kalma Süresi  

 

 Anketin bir diğer sorusu, öğrencilerin internete girme sıklıkları ile ilgilidir. Öğrencilerin %4’ü 

her gün, %31’i iki/üç günde bir, yine %31’i haftada bir, %24’ü haftada birden az internete girdiklerini 

belirtirken, %10’u bu soruya cevap vermemiştir (Grafik 7).  

  

 

Grafik 7: İnternete girme sıklığı 

 

3. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Araştırmanın sonucu, özellikle devlet yurdunda barınan öğrencilerin internete erişmekte 

zorluklarla karşı karşıya kaldıklarını, internete girmek için ücret ödemek zorunda olduklarını ve 

internete zaman ve mekandan bağımsız olarak erişemediklerini ortaya koymuştur. Bu ise Hayatboyu 

48% 
48% 

4% 

1 saat

2 saat

3 saat

4% 

31% 

31% 

24% 

10% 

Her gün

İki/üc günde bir

Haftada bir

Haftada birden az

Cevap yok



II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi  1419  
 

II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongre Kitabı 

Öğrenme Programında öngörülen zamandan ve mekandan bağımsız hayat boyu öğrenme ve fırsat 

eşitliği ilkesine ters düşmektedir.  

Devlet yurtlarında barınan öğrencilerin internete girmek için ayrıca ücret ödemek zorunda 

kalmaları, zaten ekonomik açıdan zorlanan öğrencilerin öğrendiklerini ders dışında özyönetimli 

öğrenme çerçevesinde geliştirmelerini ve pekiştirmelerini engellemektedir. Öğrencileri özellikle 

yabancı dil öğreniminde önemli bir yer tutan özyönetimli öğrenmeye teşvik edilirken, ekonomik 

sorunları da göz önünde bulundurulmalı ve öğrencilerin internete ücretsiz ve kolayca erişimlerini 

sağlamak için gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir.  

Bunun için devlet yurtlarında barınan öğrencilerin internete girmelerini sağlayacak özel 

işletmelerin sayısı ve kapasitesi artırılabilir ve devlet yurtlarında internete erişim mali bir kaynak 

olarak görülmekten çıkartılarak, öğrencilerin ücretsiz veya daha düşük bir ücretle internete girmeleri 

sağlanabilir.  
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ÖZET 

            Piepho (1986) bir çalışmasında, yabancı dilde doğru iletişimde bulunabilme becerisinin en iyi 

biçimde birey ve gruplar arasında karşılıklı konuşma ve iletişim yoluyla olan etkileşim sonucu 

geliştirilebileceğini, ancak bunun yanı sıra iletişimsel yeti gelişim düzeyinin sınıfta işbirlikçi bir 

öğrenme veya öğretme ortamının sağlanıp sağlanmadığına bağlı olduğunu ve alıştırmaların kalitesi ile 

de ilintili olduğunu belirtmiştir. Bu görüşten hareketle bu çalışmada Türkiye koşullarında iletişimsel 

yaklaşıma dayalı yabancı dil derslerinde, öğretmenin egemenliğinin ne ölçüde sona erdirilerek 

öğrencinin derse etkin katılımını sağlayan tek başına çalışma, ikili çalışma, grup çalışması, rol 

üstlenme ve oynama gibi çalışma biçimlerinden yararlanıldığı araştırılmış, farklı sosyal çalışma 

biçimleri ile yabancı dil öğretimine ilişkin öğretim elemanı ve öğrenci görüşleri alınmıştır. 

Araştırmanın neticesinde sınıf içi etkinliklerinin çeşitlendirilmesiyle öğrencinin derse katılımının 

sağlanabileceği görüşünün ağırlık kazandığı, ancak öğrenciler arası etkileşimi sağlayıcı etkinliklerin 

uygulanabilirliği konusunda fiziki koşullar, öğrenim organizasyonu, öğrenci ve öğretim 

elemanlarından kaynaklanan sorunların olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: İletişim yetisi, sosyal çalışma biçimleri, etkileşim, öğrencinin derse etkin 

katılımı  

ABSTRACT 

In one of his studies, Piepho (1986) stated that the ability of proper communication in foreign 

language could be developed ideally as a result of interaction made through the communication and 

conversation among individuals and groups. However, he added that the level of communicative 

competence development depends on the fact that whether collaborative teaching or learning 

environment is provided or not and it is also related to the quality of practices. From this point of 

view, in the present study, it is discussed that to what extent the authority of the teacher is reduced and 

learning techniques such as individual work, pair work, group work and role adopting and playing 

providing active participation of the students in the lesson are made use of in foreign languages 

mailto:madensevinc@hotmail.com
mailto:madensevinc@trakya.edu.tr
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courses based on communicative approach in the conditions of Turkey. Instructors and students’ 

opinions on foreign language teaching through various social interaction styles are taken into 

consideration. As a result of the research, the opinion that the participation of students could be 

provided by means of varying in-class activities has gained much importance; however, it is 

determined that there are problems caused by instructors and students, physical conditions and 

learning organization related to the practicability of activities providing interaction among the 

students. 

Key words: Communication competence, social interaction styles, interaction, students’ active 

participation in lesson.  

1. GİRİŞ 

Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş, sadece ekonomi ve siyasette değer yargılarının ve 

beklentilerin değişmesine yol açmamış, aynı zamanda eğitim sürecinde de yeni kuramlar, yeni yapılar 

ve yeni uygulamaların ortaya çıkmasına ve öğrenmeye ilişkin yaklaşımların değişmesine neden 

olmuştur.  Bu durum Türkiye'de de eğitimin amacının ve okulların işlevlerinin yeniden tanımlanmasını 

gerektirmiş,  üyesi olduğumuz Birleşmiş Milletler (BM), Ekonomi işbirliği ve Kalkınma Teşkilatı 

(OECD) ve Dünya Bankası ve üyesi olmaya çalıştığımız Avrupa Birliği (AB) gibi uluslararası yapılar 

ile sadece ekonomik ve siyasal alanlarda değil, aynı zamanda eğitim alanında da birlikteliği ve 

bütünleşmeyi sağlamak için öğrencilerin öğrenme ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için bireysel 

özelliklerin temel alındığı yeni bir yapılanmaya gidilmesini zorunlu hale getirmiştir. Bu bağlamda 

Türkiye’de her öğrencinin farklı öğrenme ve zekâ türüne sahip olduğu ve bu nedenle tüm öğrencilerin 

öğrenebileceği yaklaşımından yola çıkılarak, Eğitim Araştırma ve Geliştirme Daire Başkanlığınca ilk 

ve orta öğretimde kaliteyi ve öğrenci başarısını arttırmak için 'Müfredat Laboratuar Okulları Modeli' 

(MLO) yanı sıra  'Öğrenci Merkezli Eğitim Uygulama Modeli' (ÖME) geliştirilerek, anne ve babalara, 

öğretmenlere ve öğrencilere ezberci eğitimden kurtulma konusunda yol haritaları çizilmeye çalışılmış, 

tam öğrenmeyi gerçekleştirecek uygun eğitim ortamlarının sağlanması ve öğrencilerin yeteneklerini ön 

plana çıkaran öğrenci merkezli bir eğitimin başarılı bir biçimde uygulanması hedeflenmiş, bu 

bağlamda 'Öğrenci Merkezli Eğitim' ve 'öğretmen'in tanımı yeniden yapılmıştır (bkz. EARGED 2007): 

 

Öğrenci Merkezli Eğitim Uygulama Modelinde Öğrenci Merkezli Eğitim: "Bireysel özellikler 

dikkate alınarak, bilimsel düşünme ve iletişim kurma becerisine sahip, öğrenmeyi öğrenmiş, 

üretken, bilgiye ulaşıp kullanabilen, evrensel değerleri benimsemiş, teknolojiyi etkin kullanan 

ve bireyin kendini gerçekleştirmesi için, eğitim sürecinin, her aşamada birey katılımını 

sağlayacak biçimde yapılandırılması" olarak belirtilmiştir. ÖME, eğitimi yaşama hazırlık 

olarak değil yaşamın kendisi olarak kabul etmesi, uygulamaya ağırlık vermesi, eğitimde doğal 

disiplini öngörmesi ve sınama durumlarında ezberi reddetmesinden dolayı felsefelerden 

pragmatizmi, eğitim felsefelerinden ilerlemecilik ve yeniden kurmacılığı esas almaktadır. Bu iki 
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felsefe; eğitim amaçlarında; demokratik ve sosyal yaşamı geliştirmek, toplumu yeniden 

yapılandırmak ve geliştirmek, değişim ve sosyal reform için eğitimi esas alır. Öğretmen; 

problem çözme ve bilimsel araştırmalarda yol gösterici (rehber), değişim ve reformların 

temsilcisi, araştırma yöneticisi ve proje başkanıdır (bkz. EARGED 2007: 5) 

 

Oysa yabancı dil olarak Almanca öğretme faaliyetlerinin tarihçesine bakıldığında, başlangıçta 

dilbilgisi kurallarının ezberlenmesi ve bu kuralların doğru olarak kullanılmasının hedeflenmiş olduğu 

görülür. Geleneksel yabancı dil derslerinin diğer bir hedefi çok ünlü yazarların yazınsal metinlerinin 

okunarak, kelimesi kelimesine yabancı dilden ana dile ve ana dilden yabancı dile çevrilmesi olmuştur. 

Yazı dilinin önemli olduğu ve bir dili öğretmek yerine dil üzerine bilgi verilen bu yaklaşımda 

öğretmen otorite olarak eğitim-öğretim faaliyetlerinin merkezinde yerini almış, yabancı dil ayrıcalıklı 

küçük bir grup insana sadece liselerde öğretilmiştir. Daha sonra ikinci dünya savaşının sürdüğü 

yıllarda daha geniş bir kitleye kısa sürede yabancı dil öğretebilmek amacıyla tümden gelimden tüme 

varım ilkesine geçiş yapılan bir yaklaşım ile konuşsal-işitsel yöntem geliştirilmiş, örnek cümle ve 

diyalogların sürekli tekrarı ve ezberlenmesi yoluyla konuşma becerisinin geliştirilmesi bu yöntemde 

birincil amaç olarak belirlenmiştir. Ancak bu yaklaşımda, her ne kadar yabancı dilde konuşma 

becerisini geliştirmek hedeflenmiş ise de, ders kitaplarında yer alan konular aynı dilbilgisi-çeviri 

yönteminde olduğu gibi dilbilgisel yapılar temel alınarak sıralanmış, ağırlıklı olarak yapay 

oluşturulmuş diyalogların yer aldığı kitaplar ile gerçekleştirilen yabancı dil derslerinde de eğitim-

öğretim faaliyetlerinin merkezinde yine öğretmen yerini almış, ancak dilbilgisi-çeviri yönteminden 

farklı olarak, artık her şeyi bilen bir kimse olarak değil, öğrencilerin taklit ettiği bir model olarak 

tanımlanmıştır.  

 

70'li yılların ortalarından itibaren yabancı dil olarak Almanca öğretim faaliyetlerinde yaygın 

bir biçimde kullanılmaya başlanan bildirişimsel-işlevsel yöntem öğretmen ve öğrencilerin rollerinin de 

değişmesini beraberinde getirmiş, ders kitaplarında konular konuşma yönelimlerine göre sıralanmaya 

başlanmış, roller analizi yapılarak bir yabancı dilin kim tarafından, hangi durumda, kime karşı, ne 

zaman hangi rolde kullanılacağı araştırılmış, gerek konu seçiminde, gerekse dilbilgisi yapıları ve 

kelime seçiminde öğrenci gereksinimleri esas alınmıştır. Bu yeni yaklaşım ile birlikte öğretme 

ortamında öğrencinin aktif katılımını sağlayan, onu düşünmeye sevk eden, eleştiri yapmasına, yeni 

fikirler üretmesine yönelten, yaparak ve yaşayarak öğrenmeyi sağlayacak öğrenme teknikleri 

kullanılmaya başlanmış, öğretmen otorite olmaktan çıkarak, danışman ve rehber rolünü üstlenmiştir. 

Aynı zamanda öğrenciyi yaratıcılığa, araştırmaya, incelemeye, düşünmeye yöneltecek sınıf içi öğretim 

teknikleri yanı sıra olayları, nesneleri ve kişileri gerçek biçimleriyle görmelerini sağlayan sınıf dışı 

öğretme teknikleri de önem kazanmaya başlamıştır (bkz. Demirel/Yağcı 2001; Meyer 1988; Meyer 

1989; Neuner/ Hunfeld 1993).  
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Oysa bugün artık öğrencilerin ne öğreneceklerini belirlemiş olan materyallerin kullanılması 

dahi dersin öğrenci merkezli yapılmadığının bir göstergesi olarak kabul edilmekte, öğrenci odaklı 

yaklaşımda öğrencilerin problemlere çözüm bulma, projelere katılma ve eğitim hedeflerini karşılama 

sürecinde bilme ihtiyacında oldukları konuları kendilerinin belirlemesi gerektiği ve hatta etkili bir 

öğretim için teknoloji ile öğretim arasında bir köprü kurulması gerektiği savunulmaktadır. Zira 

teknolojideki hızlı değişimler öğrenme ortamlarında hızlı değişimlere ve çeşitliliğe yol açmış, artık 

öğrenme ortamı sadece okul binası ve sınıflar ile sınırlı kalmamış, bilgisayar teknolojisine bağlı çoklu 

ortamlar ile iletişim teknolojisindeki gelişmelere bağlı bilgi ağları birer elektronik öğrenme ortamı 

oluşturmuştur. Bireysel öğrenme ortamındaki çeşitliliğin artması öğrencilerin bireysel farklılıklarının 

önemini gittikçe arttırmış,  bireysel özellikler dikkate alınarak, bilimsel düşünme becerisine sahip, 

öğrenmeyi öğrenmiş, üretken, bilgiye ulaşıp kullanabilen, iletişim kurma becerisine sahip, evrensel 

değerleri benimsemiş, teknolojiyi etkin kullanan, kendi kendine öğrenmeyi keşfetmiş bireylerin 

yetiştirimini birincil amaç edinen yeni bir yapılanmaya gidilmesini gerektirmiştir.  

 

 Bu çalışmada kültürler arası duygudaşlık becerisinin kazanılması ve geliştirilmesinin birincil 

hedef olarak belirlendiği iletişimsel yaklaşıma dayalı ders kitapları ile çalışılan günümüz Almanca 

derslerinde öğretmenin egemenliğinin sona erdirilerek öğrencinin derse etkin katılımını sağlayan Milli 

Eğitim Bakanlığı Eğitim Araştırma ve Geliştirme Daire Başkanlığınca geliştirilen öğrenci merkezli 

eğitim modeline uygun yöntem ve tekniklerin uygulanıp uygulanmadığı araştırılmış, ülkemizin yakın 

gelecekte içinde yer almayı hedeflediği Avrupa Birliğine üye devletlerin eğitimi ile bir birlikteliğin ve 

bütünleşmenin sağlanıp sağlanmadığı irdelenmiştir.  

 

Bu çalışma 2005 yılında Çetintaş ve Genç'in (2005) Ankara’da yapmış oldukları araştırma 

neticesinde elde ettikleri Almanca derslerinin hala öğretmen odaklı düzenlendiğine ilişkin sonucun 

bugün artık değişip değişmediğini ortaya koymayı amaçlamakta, farklı bir ilde farklı bir örneklem ve 

veri toplama yöntemi ile gerçekleştirilmesi nedeniyle önceki araştırmadan farklılık arz etmektedir. 

 

2.YÖNTEM 

 Bu çalışmada, veri toplamak için anket yönteminden yararlanılmıştır. Demirel ve Yağcı'nın 

(2001: 56-83), Meyer (1989: 238-277) ve Sheils'in (2000: 15-17) öğretim yöntem ve tekniklere ilişkin 

görüşlerinden hareketle hazırlanan anket 2009-2010 eğitim-öğretim yılı Trakya Üniversitesi Eğitim 

Fakültesi 4. sınıf Almanca öğretmenliği lisans öğrencilerine ve Yabancı Diller Yüksekokulu Almanca 

hazırlık sınıfı öğrencilerine uygulanmış, bu yolla ortaöğretim kurumu ve üniversite hazırlık 

sınıflarında Almanca derslerinin öğrenci odaklı düzenlenip düzenlenmediği ve geleceğin 

öğretmenlerine iyi bir model oluşturulup oluşturulmadığı sorularına cevap aranmıştır.  
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 72 maddelik 5 dereceli likert tipi anketi, Okul Deneyimi ve Uygulama dersleri kapsamındaki 

etkinlikleri gerçekleştirmek üzere Edirne ilinde bulunan ve Almancanın İngilizceden sonra ikinci 

yabancı dil olarak öğretildiği 3 adet ortaöğretim kurumuna (Edirne Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi, 

80. Yıl Anadolu Lisesi, Edirne Lisesi) giden 24 Almanca öğretmen adayından 17'si, Trakya 

Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunda Almanca hazırlık eğitimi alan 60 Almanca öğretmenliği 

lisans öğrenciden 27'si cevaplandırmıştır.  

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumlarda Yapılacak Araştırma ve Araştırma 

Desteğine Yönelik İzin ve Uygulama Yönergesi (MEB Tebliğler Dergisi 2007) doğrultusunda Trakya 

Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğünden ve Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi 

Bölüm Başkanlığından alınan izin ile uygulanan anketin ilk bölümünde anket uygulanan öğrencilere 

Almanca derslerinde farklı öğretim yöntem ve tekniklerin kullanılmasını ne oranda önemsediklerini ve 

gözlemlerine dayanarak ortaöğretim kurum ve hazırlık sınıfı Almanca derslerinde farklı sosyal 

biçimlerden ne sıklıkta yararlanıldığını düşündüklerini belirtmeleri istenmiştir. Daha sonra anketin 

ikinci bölümünde Almanca öğretmen adaylarının Almanca derslerinde ikili ve grup çalışmasına ilişkin 

yaygın olumlu ve olumsuz yargılara ne oranda katıldıkları  sorulmuş (bkz. 1-7),  ikili ve grup ve 

çalışması esnasında fiziki mekân, organizasyon, öğrenci ve eğitmenden kaynaklanan zorlukların 

ortaya çıkıp çıkmadığı irdelenmiştir (bkz. 8-27). Anketin son kısmında yer alan 25 madde ile ikili ve 

grup çalışması öncesinde (madde 28 - 37), grup çalışması esnasında (madde 38 - 46) ve sonrasında 

(madde 47 - 52) yöntembilim uzmanlarınca (bzk. Sheils 1994) yapılması öngörülen etkinliklerin 

eğitmenler tarafından ne oranda gerçekleştirilmekte olduğu ortaya konmaya çalışılmıştır. 

 Ortaöğretim kurumları ve üniversite hazırlık sınıflarına ilişkin elde edilen veriler daha sonra 

%100 yığılmış sütun grafikler yardımı ile her iki kurum için ayrı grafikler yardımı ile karşılaştırmalı 

olarak görselleştirilmiştir. 

3.BULGULAR 

 3.1.Almanca Derslerinde Farklı Öğretim Yöntem ve Tekniklerin Kullanım Sıklığına 

İlişkin Bulgular 

  Eğitim Fakültesi 4. sınıf Almanca öğretmen adaylarına ve Almanca öğretmenliği hazırlık 

sınıfı öğrencilerine uygulanan anket, her iki grupta yer alan öğrencilerin yabancı dil derslerinin 

öğrenci odaklı düzenlenmesini çok önemsediklerini ortaya koymuş, ancak uygulama ile ilgili 

görüşlerin farklı olduğunu göstermiştir (bkz. Tablo 1). 
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 Tablo 1: Almanca derslerinin öğrenci odaklı düzenlenmesine ilişkin görüşler 

Derslerin Öğrenci 

Odaklı Düzenlenmesi 

Önemli Bulma Derecesi Kullanım Sıklığına İlişkin Görüşler 

1 2 3 4 5 e d c b a 

Öğretmen Adayları 

(n=17) 

%0 %12 %0 %24 %64 %24 %28 %6 %24 %18 

Hazırlık Sınıfı 

Öğrencileri (n=27) 

%0 %0 %15 %48 %37 %11 %18.5 %15 %55.5 %0 

  1:Hiç önemli değil     2:Önemli değil     3: Kararsızım     4: Önemli     5: Çok önemli 

  e:Hiçbir zaman          d: Bazen                c: Kararsızım     b: Sık sık      a: Her zaman 

  Anket sonuçları gerek Almanca öğretmen adaylarının gerekse Almanca hazırlık sınıfı 

öğrencilerinin derslerde farklı öğretim yöntem ve tekniklerin yer almasını çok önemsediklerini (bkz. 

Tablo 2) ancak gözlem ve uygulama yapılan okullarda hala öğrenci odaklı etkinliklere istenilen 

düzeyde yer verilmediğini, anlatım yöntemi ve soru-cevap tekniğinin çok sık kullanıldığını 

göstermiştir (bkz. Grafik 2). 

 Elde edilen veriler, Okul Deneyimi ve Uygulama dersleri için gidilen 3 adet ortaöğretim 

kurumunda daha önce öğrenci merkezli bir müfredat hazırlanmış olmasına ve iletişimsel yaklaşıma 

dayalı Almanca ders kitapları kullanılmasına rağmen, öğretmenlerin eski programa göre eğitim verme 

alışkanlıklarını bırakmış olmadıklarını ve öğrencilere rehberlik etme konusunda kendilerinden 

beklenen değişimi tam gerçekleştirememiş olduklarını, hazırlık sınıflarında ise farklı sosyal biçimlerde 

çalışma oranının daha yüksek olduğunu, özellikle ikili çalışma, grup çalışması, proje ve problem 

çözme tekniklerinin okullara oranla daha sık kullanıldığını ortaya koymuştur (bkz. Grafik 1 ve 3). 

 Tablo 2: Hazırlık sınıfı öğrencilerinin ve Almanca öğretmen adaylarının Almanca 

derslerinde farklı yöntem ve tekniklerin kullanımını önemli bulma dereceleri   

Yöntem ve Teknikler Hazırlık Sınıfı Öğrencilerinin Tekniği 

Önemli Bulma Dereceleri (n=27) 

Öğretmen Adaylarının Tekniği 

Önemli Bulma Dereceleri (n=17) 
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1-Anlatım Yöntemi 2 3 1 8 13 0 2 7 7 1 

2-Soru-Cevap 

Yöntemi 

0 0 0 8 19 0 1 0 12 4 

3-Problem Çözme 0 0 4 6 13 0 1 2 9 5 

4-Kendi kendine 0 0 6 17 4 0 1 2 9 5 
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çalışma 

5-İkili Çalışma 0 2 5 16 4 0 0 0 9 8 

6-Grup Çalışması 0 0 2 19 6 0 0 0 6 11 

7-Panel 0 3 8 9 7 0 2 2 9 4 

8-Sempozyum 2 5 8 8 4 0 2 4 7 3 

9-Forum 0 4 6 13 4 0 2 3 9 3 

10-Küme Çalışması 0 4 5 14 4 0 2 0 8 7 

11-Beyin fırtınası tek. 0 1 2 11 13 0 0 3 5 9 

12-Dramatizasyon 2 4 10 6 5 0 0 1 8 8 

13-Demonstrasyon 11 3 8 5 0 0 0 6 7 4 

14- Bilgisayar destekli 

öğr. 

0 3 2 11 11 0 0 1 7 9 

15-Simulasyon 8 2 14 2 1 0 0 6 7 4 

16-Proje 0 0 5 13 9 0 0 2 7 8 

17-Gezi 2 0 5 14 6 0 2 6 5 4 

18-Gözlem 2 2 5 15 3 0 2 3 9 3 

19-Görüşme 0 3 12 6 6 0 1 4 6 6 

20-Sergi 3 5 11 6 2 0 2 4 7 4 

  Rakamlar seçeneği kaç öğrencinin işaretlediğini göstermektedir. 
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Grafik 1: Almanca Hazırlık Sınıfında Farklı Öğretim Yöntem ve Tekniklerin Kullanım 
Sıklığına İlişkin Hazırlık Sınıfı Öğrenci Görüşleri 
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Grafik 2: Okullardaki Almanca Derslerinde Farklı Öğretim Yöntem ve Tekniklerin 
Kullanım Sıklığına İlişkin Almanca Öğretmen Aday  Görüşleri 

Her zaman

Sık sık

Kararsızım

Bazen

Hiçbir zaman



II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi  1428  
 

II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongre Kitabı 

 

 

 

 Araştırma, panel, sempozyum, forum, küme çalışması, beyin fırtınası, dramatizasyon, 

demonstrasyon, bilgisayar destekli öğretim, simulasyon, eğitim gezisi, gözlem, görüşme ve sergi gibi 

öğretim yöntem ve tekniklerin kullanım sıklığının oldukça düşük olduğunu, hatta Okul Deneyimi ve 

Uygulama dersleri için gidilen okullarda bu farklı öğretim yöntem ve tekniklerin çoğunun hemen 

hemen hiç kullanılmadığını göstermiştir. Bu çalışmada dikkat çeken diğer önemli bir konu, hazırlık 
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Grafik 3: Hazırlık Sınıflarında  Farklı Öğretim Yöntem ve Tekniklerin Kullanım Sıklığına 
İlişkin Hazırlık Sınıfı Öğrenci  Görüşleri 
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Grafik 4: Okullardaki  Farklı Öğretim Yöntem ve Tekniklerin Kullanım Sıklığına İlişkin 
Almanca Öğretmen Aday  Görüşleri 
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sınıflarında belli bir ölçüde derslerin bilgisayar destekli yapılmasına karşın okullardaki Almanca 

derslerinde bu tür teknolojilerden hemen hemen hiç yararlanılmadığının ortaya çıkmasıdır.  

 3.2. Almanca Derslerinde Grup ve İkili Çalışma Yapılmasına İlişkin Tutumlar 

 Anketin ikinci bölümünde anket uygulanan kişilere grup veya ikili çalışma tekniklerine ilişkin 

yaygın olan olumlu (bkz. Tablo 3) ve olumsuz (bkz. Tablo 4) görüşlere ne oranda katıldıkları 

sorulmuş, elde edilen veriler grafik 5 ve 6'da gösterilmiştir. 
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Grafik 5: Hazırlık Sınıfı Öğrencilerinin Hazırlık Sınıfında Grup Çalışması 
Yapılmasına İlişkin Tutumları 
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Grafik 6: Almanca Öğretmen Adaylarının Okullardaki Almanca 
Derslerinde Grup Çalışması Yapılmasına İlişkin Tutumları 
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 Tablo 3: Grup ve ikili çalışma tekniğinin avantajları 

1. Grup ve ikili çalışmalarda öğrenciler öğrenme sürecinde etkin olarak yer alır. 

2. Grup ve ikili çalışmalar ile öğrenme sürecini olumlu etkileyen doğal bir öğrenme ortamı sağlanır. 

3. Grup ve ikili çalışmalarda öğrenci korkularını ve çekingenliğini üzerinden atar. 

4. Grup ve ikili çalışmalar öğretmen odaklı ders yapılmasını engeller. 

5. Grup ve ikili çalışmalar sayesinde tüm beceriler geliştirilir. 

6. Grup ve ikili çalışmalarda farklı öğrenme ve öğretme stratejilerinden yararlanılır. 

7. Grup ve ikili çalışmalar öğrencinin öğrenme ve öğretme sürecine bireysel olarak katkıda bulunmasını 

sağlar. 

  

 Tablo 4: İkili ve grup çalışmalarının dezavantajlarının olduğuna dair yaygın yargılar 

(madde 8-20) 

8. Grup ve ikili çalışmaların yapıldığı sınıflarda öğretmen sınıf kontrolünü yitirir 

9. Grup ve ikili çalışmalarda öğrencilerin hata yapma oranı artmaktadır 

10. Grup ve ikili çalışmaların yapıldığı yabancı dil derslerinde çok fazla zaman kaybedilmektedir 

11. Türkiye’de sınıf mevcudunun yüksek olması nedeniyle ikili veya grup çalışması yapmak zordur. 

12. Grup çalışması veya ikili çalışma yapıldığında sınıf düzeni bozulur. 

13. Grup veya ikili çalışmalarda yan sınıflar rahatsız olacak düzeyde gürültü olur. 

14. Grup veya ikili çalışmaları organize etmek çok zaman alır. 

15. Grup veya ikili çalışma biçiminde yürütülen uygulamalar sınıf içinde çok zaman alır, ders biter etkinlik 

bitmez. 

16. Derste kullanılan kaynaklar grup ve ikili çalışma yapılabilecek alıştırma ve etkinlikler içermez. 

17. Grup veya ikili çalışmalar esnasında oluşturulan materyaller çok kolay kaybolabilir 

18. Her sınıfta grup çalışmasını ve ikili çalışmayı aynı biçimde gerçekleştirmek mümkün değildir 

19. Öğrencilerin yapmış oldukları hatalar düzeltilememektedir. 

20. Sınıfın fiziki düzeni grup ve ikili çalışma yapmaya uygun değildir. (Sıralar hareket ettirilemez durumda, 

sınıf çok dolu) 
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 Anket sonuçları ikili ve grup çalışmaların dezavantajlarının olduğuna dair yaygın yargılara her 

iki denek grubu öğrencilerinin çoğunlukla katılmadığını ortaya koymuştur. 

 

 Anketin 21.-27. maddeleri grup ve ikili çalışmalarda öğrencilerden kaynaklanan zorlukların 

ortaya çıkıp çıkmadığını ölçmeyi hedefleyen ifadeler içermektedir. Elde edilen veriler grafik 9 ve 

10'da gösterilmiştir. 

  

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Grafik 7: Grup ve İkili Çalışmaların Dezavantajlarının Olduğuna Dair 
Yaygın Yargılara ilişkin Almanca Hazırlık Sınıfı Öğrencilerinin 
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Grafik 8: Grup ve İkili Çalışmaların Dezavantajlarının Olduğuna Dair 
Yaygın Yargılara ilişkin Almanca Öğretmen Adaylarının Tutumları 
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Tablo 5: İkili ve grup çalışmalarında öğrencilerden kaynaklanan zorluklar 

21. Öğrenciler işbirlikçi çalışma yapmaya alışkın değil. 

22. Grup veya ikili çalışma esnasında yabancı dilde iletişimde bulunmak öğrenciler tarafından anlamsız 

bulunmaktadır. 

23. Öğrencilerin yabancı dil düzeyleri grup veya ikili çalışmalar yapmak için yeterli düzeyde değil. 

24. Öğrenciler derste yabancı dilde konuşmaya cesaret edemez,  çekingen davranırlar. 

25. Öğrenciler grup ve ikili çalışmalarda kendilerinden tam olarak ne istendiğini bilmemektedir. 

26. Öğrenciler grup ve ikili çalışma biçemlerini derste rahatsızlık verici hareketler yapmak için kullanırlar.   

27. Bazı öğrenciler alıştırmaları daha çabuk tamamlar, alıştırmaları daha uzun sürede bitiren öğrencileri 

beklerken sıkılırlar. 
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Grafik 9: Grup ve İkili Çalışmalarda Öğrencilerden Kaynaklanan 
Zorluklara İlişkin Hazırlık Sınıfı Öğrenci Tutumları 
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 Grafik 11-16 ikili ve grup çalışmaları öncesinde, esnasında ve sonrasında eğitmenler 

tarafından yerine getirilmesi öngörülen etkinliklerin ne sıklıkta uygulandığını gösteren veriler 

içermektedir. Grafikler, ikili ve grup çalışmaları kapsamında yöntembilim uzmanlarınca yapılması 

öngörülen etkinliklerin hazırlık sınıflarında daha kabul edilir bir düzeyde gerçekleştirilmekte 

olduğunu, ancak gözlem ve uygulama yapılan ortaöğretim kurumlarında ikili ve grup çalışması pek 

yapılmadığından bu etkinliklerin kullanım sıklığının oldukça düşük çıktığını göstermiştir. 

 

 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

21 22 23 24 25 26 27

Grafik 10: Grup ve İkili Çalışmalarda Öğrencilerden Kaynaklanan 
Zorluklara İlişkin Almanca Öğretmen Adaylarının Tutumları 
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Grafik 11: Grup Çalışması Öncesinde Yapılması Öngörülen Hazırlık 
Etkinliklerinin Kullanım Sıklığına İlişkin Hazırlık Sınıfı Öğrencilerinin 
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 Tablo 6: Grup ve ikil çalışma öncesi yapılması öngörülen etkinlikler (maddeler 28-37) 

28. Kısa süren alıştırmalar ile başlanmaktadır. 

29. Grup çalışması yapmadan önce ikili çalışma yapılmakta, öğrenciler bu yolla işbirlikçi çalışmaya 

alıştırılmaktadır. 

30. Öğrencileri güdümleyecek etkinlikler ile grup çalışmasına başlanmaktadır.  

31. Etkinlik çok iyi planlanmakta, çalışmanın yapılabilmesi için gerekli olan her türlü materyal ders öncesi 

hazır bulundurulmaktadır. 

32. Tüm becerilerin geliştirilmeye çalışıldığı etkinlikler belirlenen zaman diliminde tamamlanmaktadır. 

33. Sonuçta öğrenciye bir şey başarmış veya yaratmış olmanın duygusu verilmektedir. 

34. Sınıflarda sıralar öğrencilerin sınıfta rahat dolaşabilecekleri şekilde düzenlenmektedir. 

35. Grupların hangi yollarla tesadüfen oluşturulabileceğine dair öğrencilere bilgi verilmektedir. 

36. Öğrenciler öğrenci odaklı öğrenmeye alıştırılmaktadır. 

37. Grup çalışması veya ikili çalışma yapılan derslerde öğretmen soru sorar öğrenci cevap verir 

düşüncesinden uzaklaşılmaktadır. 

Tablo 8: İkili ve grup çalışması esnasında yapılması öngörülen etkinlikler (madde 38-46) 
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Grafik 12: Okullarda Grup Çalışması Öncesi Yapılması Öngörülen 
Hazırlık Etkinliklerinin Kullanım Sıklığına İlişkin Almanca Öğretmen 

Adaylarının Görüşleri 
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38. Öğretmen öngörülen çalışmanın başarılı olacağından emin bir tavır sergiler 

39. Öğretmen grup veya ikili çalışma başlamadan önce her bir bireyin işbirlikçi çalışmada görevinin tam 

olarak ne olacağını açıklar. 

40. Grup veya ikili çalışma biçiminde gerçekleştirilecek olan etkinliğin amacının ne olduğu çalışmanın 

başında belirtilir. 

41. Sınıf ortamında gerçekleştirilen etkinliğin gerçek hayata nasıl aktarılabileceği öğrenciye izah edilir. 

42. Yapılan plana aynen uyulur. 
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Grafik 14:Grup Çalışması Esnasında Yapılan Etkinliklerinin Kullanım 
Sıklığına İlişkin Almanca Öğretmen Adaylarının Görüşleri 
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43. Öğretmen gruplara tek tek giderek her öğrenciden bekleneni yapmasını sağlar. 

44. Öğretmen hazır bilgi vermek yerine öğrenciye bilgiyi nerede bulabileceğini gösterir. 

45. Öğretmen etkinliklerin her kademesinde yabancı dilin iletişim dili olarak kullanılması sağlar. 

46. Çalışma sonucunda ortaya çıkan ürünlerin/sonuçların sunumu esnasında yabancı dil kullanılır. 
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 Tablo 9: Grup veya ikili çalışma sonrasında yapılması öngörülen etkinlikler (madde 47.-

52)  

47. Öğretmen öğrencilere grup veya ikili çalışmadan sonra mutlaka bir dönüt verir. 

48. Gruplar tarafından ortaya konan ürün sınıf ortamında öğrenciler ile birlikte değerlendirilir. 

49. Grup veya ikili çalışmada ortaya konan ürün dil yetkinliği açısından değerlendirilir. 

50. Grup veya ikili çalışmada ortaya konan ürün bilgi açısından değerlendirilir. 

51. Her türlü materyal başka sınıflarda da kullanılmak üzere yeniden toplanır ve muhafaza edilir. 

52. Grup ve ikili çalışma sonucunda çalışmanın eksik kalan yönlerini tamamlamak ve cevaplandırılamayan 

sorulara cevap bulabilmek için ek etkinliklerin yapılması hedeflenir. 
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Grafik 15:Grup Çalışması Sonrasında Yapılması Öngörülen 
Etkinliklerin Kullanım Sıklığına İlişkin Almanca Hazırlık Öğrencileri 
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4. SONUÇ 

 Bu araştırma gerek Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi 4. sınıf Almanca öğretmen 

adaylarının, gerekse Trakya Üniversitesi Yabancı Diller yüksekokulu hazırlık sınıfı öğrencilerinin 

Almanca derslerinde farklı öğretim metot ve teknikler ile çalışılmasını önemsediklerini ve derslerde 

farklı sosyal biçimlerde çalışılması durumunda öğrencilerin derse etkin katılımının sağlanacağını 

düşündüklerini ortaya koymuştur. Ancak anket verileri, özellikle öğretmen adaylarının gözlem ve 

uygulama yapmak üzere gitmiş oldukları 3 ortaöğretim kurumunda Almanca derslerinde öğrenciler 

arası etkileşimi sağlayıcı etkinliklerden yeterince yararlanılmadığını, gözlem yapılan ortaöğretim 

kurumlarının aksine Almanca hazırlık sınıflarında daha çok sayıda farklı öğretim metot ve tekniklere 

yer verildiğini, ancak öğretmen odaklı anlatım yöntemi ve soru-cevap tekniğinin her iki kurumda da 

oldukça sık kullanıldığını, dolayısıyla kültürler arası duygudaşlık becerisinin kazanılması ve 

geliştirilmesinin birincil hedef olarak belirlendiği iletişimsel yaklaşıma dayalı ders kitapları ile 

çalışılan günümüz ortaöğretim Almanca derslerinde öğretmenin egemenliğinin, daha önce Çetintaş ve 

Genç'in de 2005 yılında tespit ettikleri gibi, 5 yıl aradan sonra hala tam olarak sona erdirilmediğini, 

öğrencinin derse etkin katılımını sağlayan MEB Eğitim Araştırma ve Geliştirme Daire Başkanlığınca 

geliştirilen öğrenci merkezli eğitim modeline uygun yöntem ve tekniklerin tam olarak 

uygulanamadığını, dolayısıyla yakın gelecekte içinde yer almayı hedeflediğimiz Avrupa Birliği üye 

devletlerin eğitimi ile istenilen düzeyde bir birlikteliğin ve bütünleşmenin henüz sağlanamadığını ve 

bu konuda ivedi olarak gerek öğretmen adaylarına gerekse çalışmakta olan Almanca öğretmenlerine 

derslerin nasıl öğrenci odaklı düzenlenebileceği konusunda eğitim desteğinin verilmesi gerektiğini 

ortaya koymuştur.   
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Grafik 16:Grup Çalışması Sonrasında Yapılması Öngörülen 
Etkinliklerin Kullanım Sıklığına İlişkin Almanca Öğretmen Adaylarının 
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 Ancak bu bağlamda önemle üzerinde durulması gereken diğer bir konu, eğitmenlere verilecek 

olan eğitim desteğinin teknolojide kaydedilen gelişmeler nedeniyle bugüne kadar alışılmışın dışında 

bir yöntem ile verilmesi gerektiğidir. Artık öğrenme ortamı sadece okul binası ve sınıflar ile sınırlı 

olmadığından, eğitmenlere klasik sınıf ortamı yanı sıra aynı zamanda bilgisayar teknolojisine bağlı 

çoklu ortamlar ile iletişim teknolojisindeki gelişmelere bağlı bilgi ağlarının oluşturduğu elektronik 

öğrenme ortamlarında da derslerin nasıl öğrenci odaklı düzenlenebileceği, elektronik öğrenme 

ortamlarında öğrencilerin derse nasıl aktif ve işbirlikçi bir yaklaşım ile katılımlarının sağlanabileceği 

konusunda bilgi verilmeli, dolayısıyla öğrencilerin bu yolla nasıl sosyalleşmelerinin sağlanabileceği 

örnek uygulamalar ile gösterilmelidir. Aksi takdirde bugünün öğretmen adayları ilerideki mesleki 

hayatlarında bir dili; öğretilmesi gerektiği gibi değil, nasıl öğrenmişler ise o şekilde öğretmeye eğilim 

göstereceklerdir ve bu durum daha uzun bir süre Türkiye’nin  Avrupa Birliğine üye devletlerin eğitimi 

ile uyumunu ve bütünleşmesini engelleyecektir. 
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EK 1: 

T.Ü. Eğitim Fakültesi Almanca Öğretmenliği 4. Sınıf Öğrencilerine Uygulanan Anket 

 

Sayın Almanca Öğretmen Adayları 

 Bu anket ile Okul Deneyimi dersi etkinliklerini gerçekleştirmek üzere gitmiş olduğunuz okullarda 

sürdürülmekte olan Almanca yabancı dil derslerinde grup, ikili çalışma ve diğer tekniklere ilişkin bir 

değerlendirme yapmanız istenmektedir. Verdiğiniz yanıtlar topluca değerlendirileceğinden, adınızı yazmanız 

gerekmemektedir. Anketi içtenlikle yanıtlayarak araştırmanın gerçekleştirilmesine yaptığınız katkı için çok 

teşekkür ederiz.  

Doç. Dr. Sevinç Sakarya Maden 

Yönerge: Lütfen her maddeyi dikkatle okuduktan sonra, bu etkinliği sizin ne kadar önemli 

bulduğunuzu ve gözlemlediğiniz Almanca derslerinde bu etkinliğe ne sıklıkta yer verildiğini aşağıda belirtilen 

beşli ölçeği göz önünde bulundurarak işaretleyiniz.  

 

ÖNEMLİ BULMA 

DERECENİZ 

KONULAR 

 

KULLANIM SIKLIĞI 

 

Aşağıda sıralanan yöntem ve tekniklerin yabancı dil 

derslerinde kullanılmasını ne ölçüde önemli buluyorsunuz?  

Bu tekniklerin Okul Deneyimi dersi için gitmiş olduğunuz 

okullarda ne sıklıkta kullanıldığını gözlemlediniz? 
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1 2 3 4 5 
Yabancı dil derslerinde öğretmen egemen 

/otorite değildir. Dersler öğrenci odaklı 

yapılmaktadır. 

1 2 3 4 5 
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ÖNEMLİ BULMA 

DERECENİZ 

KONULAR  

KULLANIM SIKLIĞI Aşağıda sıralanan yöntem ve tekniklerin yabancı dil 

derslerinde kullanılmasını ne ölçüde önemli buluyorsunuz?  

Bu tekniklerin Okul Deneyimi dersi için gitmiş olduğunuz 

okullarda ne sıklıkta kullanıldığını gözlemlediniz? 
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1 2 3 4 5 1. Derste öğretmenin bilgiyi öğrenenlere aktardığı 

anlatım yöntemi kullanılmaktadır. 
1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 2. Derste soru-cevap tekniği kullanılmaktadır. 1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 3. Derste problem çözme tekniği 

kullanılmaktadır. 
1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
4. Yabancı dil derslerinde öğrencinin derse etkin 

katılımını sağlayan kendi kendine çalışma 

biçiminden yararlanılmaktadır. 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
5. Yabancı dil derslerinde öğrencinin derse etkin 

katılımını sağlayan ikili çalışma biçiminden 

yararlanılmaktadır. 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
6. Yabancı dil derslerinde öğrencinin derse etkin 

katılımını sağlayan grup çalışmasından 

yararlanılmaktadır. 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 7. Derste duygu ve düşünceleri sunmak amacıyla 

panel türü tartışmalar yapılmaktadır 
1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 8. Sempozyum yapılmaktadır 1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 9. Çeşitli konularda sorunların tartışıldığı 

forumlar düzenlenmektedir. 
1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
10. Sınıf içinde öğretmen rehberliğinde belli hedef 

ve davranışları gerçekleştirmek üzere küme 

çalışması yapılmaktadır 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

11. Bir problem çözmek amacıyla grup üyelerinin 

mümkün olduğu kadarıyla çok sayıda fikir ileri 

sürdürdükleri beyin fırtınası tekniğinden 

yararlanılmaktadır. 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

12. Yabancı dil derslerinde öğrencinin derse etkin 

katılımını sağlayan rol yapma ve oyunculuk 

özelliğinden (dramatizasyon) 

yararlanılmaktadır. 

1 2 3 4 5 
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1 2 3 4 5 13. Yabancı dil derslerinde demonstrasyon 

tekniğinden yararlanılmaktadır. 
1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 14. Yabancı dil derslerinde bilgisayar destekli 

öğretimden yararlanılmaktadır. 
1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 15. Yabancı dil derslerinde simulasyon 

tekniğinden yararlanılmaktadır. 
1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
16. Yabancı dil derslerinde öğrencinin derse etkin 

katılımını sağlayan proje çalışmasından 

yararlanılmaktadır. 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 17. Yabancı dil derslerinde eğitsel gezi 

düzenlenmektedir. 
1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 18. Yabancı dil derslerinde gözlem tekniğinden 

yararlanılmaktadır. 
1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

19. Sınıfta işlenen konu ile ilgili bilgileri 

uzmanlardan edinerek sınıf ortamına getirmeye 

yarayan görüşme tekniğinden 

yararlanılmaktadır. 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
20. Bir konunun tanıtılması veya bir etkinliğin 

başkalarına duyurulması için sergi 

düzenlenmektedir. 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

Grup ve ikili Çalışmalara İlişkin Görüşlerinizi Belirtiniz Ta
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1. Grup ve ikili çalışmalarda öğrenciler öğrenme sürecinde etkin 

olarak yer alır. 
1 2 3 4 5 

2. Grup ve ikili çalışmalar ile öğrenme sürecini olumlu etkileyen 

doğal bir öğrenme ortamı sağlanır. 
1 2 3 4 5 

3. Grup ve ikili çalışmalarda öğrenci korkularını ve çekingenliğini 

üzerinden atar. 
1 2 3 4 5 

4. Grup ve ikili çalışmalar öğretmen odaklı ders yapılmasını engeller. 1 2 3 4 5 

5. Grup ve ikili çalışmalar sayesinde tüm beceriler geliştirilir. 1 2 3 4 5 

6. Grup ve ikili çalışmalarda farklı öğrenme ve öğretme stratejilerinden 

yararlanılır. 
1 2 3 4 5 

7. Grup ve ikili çalışmalar öğrencinin öğrenme ve öğretme sürecine 

bireysel olarak katkıda bulunmasını sağlar. 
1 2 3 4 5 
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Aşağıda Sıralanan Organizasyondan Kaynaklanan Zorluklara ne 

oranda katılıyorsunuz? 
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8. Grup ve ikili çalışmaların yapıldığı sınıflarda öğretmen sınıf 

kontrolünü yitirir 
1 2 3 4 5 

9. Grup ve ikili çalışmalarda öğrencilerin hata yapma oranı artmaktadır 1 2 3 4 5 

10. Grup ve ikili çalışmaların yapıldığı yabancı dil derslerinde çok fazla 

zaman kaybedilmektedir 
1 2 3 4 5 

11. Türkiye’de sınıf mevcudunun yüksek olması nedeniyle ikili veya 

grup çalışması yapmak zordur. 
1 2 3 4 5 

12. Grup çalışması veya ikili çalışma yapıldığında sınıf düzeni bozulur. 1 2 3 4 5 

13. Grup veya ikili çalışmalarda yan sınıflar rahatsız olacak düzeyde 

gürültü olur. 
1 2 3 4 5 

14. Grup veya ikili çalışmaları organize etmek çok zaman alır. 1 2 3 4 5 

15. Grup veya ikili çalışma biçiminde yürütülen uygulamalar sınıf içinde 

çok zaman alır, ders biter etkinlik bitmez. 
1 2 3 4 5 

16. Derste kullanılan kaynaklar grup ve ikili çalışma yapılabilecek 

alıştırma ve etkinlikler içermez. 
1 2 3 4 5 

17. Grup veya ikili çalışmalar esnasında oluşturulan materyaller çok 

kolay kaybolabilir 
1 2 3 4 5 

18. Her sınıfta grup çalışmasını ve ikili çalışmayı aynı biçimde 

gerçekleştirmek mümkün değildir 
1 2 3 4 5 

19. Öğrencilerin yapmış oldukları hatalar düzeltilememektedir. 1 2 3 4 5 

20. Sınıfın fiziki düzeni grup ve ikili çalışma yapmaya uygun değildir. 

(Sıralar hareket ettirilemez durumda, sınıf çok dolu) 
1 2 3 4 5 

 

 

Aşağıda Sıralanan Öğrencilerden Kaynaklanan Zorluklara Ne 

Oranda Katılıyorsunuz? 
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21. Öğrenciler işbirlikçi çalışma yapmaya alışkın değil. 1 2 3 4 5 

22. Grup veya ikili çalışma esnasında yabancı dilde iletişimde bulunmak 

öğrenciler tarafından anlamsız bulunmaktadır. 
1 2 3 4 5 

23. Öğrencilerin yabancı dil düzeyleri grup veya ikili çalışmalar yapmak 

için yeterli düzeyde değil. 
1 2 3 4 5 

24. Öğrenciler derste yabancı dilde konuşmaya cesaret edemez,  

çekingen davranırlar. 
1 2 3 4 5 
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25. Öğrenciler grup ve ikili çalışmalarda kendilerinden tam olarak ne 

istendiğini bilmemektedir. 
1 2 3 4 5 

26. Öğrenciler grup ve ikili çalışma biçemlerini derste rahatsızlık verici 

hareketler yapmak için kullanırlar.   
1 2 3 4 5 

27. Bazı öğrenciler alıştırmaları daha çabuk tamamlar, alıştırmaları daha 

uzun sürede bitiren öğrencileri beklerken sıkılırlar. 
1 2 3 4 5 

 

Okul Deneyimi için gitmiş olduğunuz okullarda grup ve ikili 

çalışma yapıldığını gözlemlemiş iseniz lütfen aşağıdaki soruları 

cevaplandırmaya devam edin ve öğretmenlerin grup çalışması 

yapmadan önce aşağıdaki hazırlık etkinlikleri yapıp 

yapmadığını belirtin. 
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28. Kısa süren alıştırmalar ile başlanmaktadır. 1 2 3 4 5 

29. Grup çalışması yapmadan önce ikili çalışma yapılmakta, öğrenciler 

bu yolla işbirlikçi çalışmaya alıştırılmaktadır. 
1 2 3 4 5 

30. Öğrencileri güdümleyecek etkinlikler ile grup çalışmasına 

başlanmaktadır.  
1 2 3 4 5 

31. Etkinlik çok iyi planlanmakta, çalışmanın yapılabilmesi için gerekli 

olan her türlü materyal ders öncesi hazır bulundurulmaktadır. 
1 2 3 4 5 

32. Tüm becerilerin geliştirilmeye çalışıldığı etkinlikler belirlenen 

zaman diliminde tamamlanmaktadır. 
1 2 3 4 5 

33. Sonuçta öğrenciye bir şey başarmış veya yaratmış olmanın duygusu 

verilmektedir. 
1 2 3 4 5 

34. Sınıflarda sıralar öğrencilerin sınıfta rahat dolaşabilecekleri şekilde 

düzenlenmektedir. 
1 2 3 4 5 

35. Grupların hangi yollarla tesadüfen oluşturulabileceğine dair 

öğrencilere bilgi verilmektedir. 
1 2 3 4 5 

36. Öğrenciler öğrenci odaklı öğrenmeye alıştırılmaktadır. 1 2 3 4 5 

37. Grup çalışması veya ikili çalışma yapılan derslerde öğretmen soru 

sorar öğrenci cevap verir düşüncesinden uzaklaşılmaktadır. 
1 2 3 4 5 

 

Grup ve ikili çalışmalar esnasında yapılan etkinliklere ilişkin 

görüşler 
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38. Öğretmen öngörülen çalışmanın başarılı olacağından emin bir tavır 

sergiler 
1 2 3 4 5 

39. Öğretmen grup veya ikili çalışma başlamadan önce her bir bireyin 

işbirlikçi çalışmada görevinin tam olarak ne olacağını açıklar. 
1 2 3 4 5 
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40. Grup veya ikili çalışma biçiminde gerçekleştirilecek olan etkinliğin 

amacının ne olduğu çalışmanın başında belirtilir. 
1 2 3 4 5 

41. Sınıf ortamında gerçekleştirilen etkinliğin gerçek hayata nasıl 

aktarılabileceği öğrenciye izah edilir. 
1 2 3 4 5 

42. Yapılan plana aynen uyulur. 1 2 3 4 5 

43. Öğretmen gruplara tek tek giderek her öğrenciden bekleneni 

yapmasını sağlar. 
1 2 3 4 5 

44. Öğretmen hazır bilgi vermek yerine öğrenciye bilgiyi nerede 

bulabileceğini gösterir. 
1 2 3 4 5 

45. Öğretmen etkinliklerin her kademesinde yabancı dilin iletişim dili 

olarak kullanılması sağlar. 
1 2 3 4 5 

46. Çalışma sonucunda ortaya çıkan ürünlerin/sonuçların sunumu 

esnasında yabancı dil kullanılır. 
1 2 3 4 5 

 

Grup ve ikili çalışma sonrası yapılan etkinliklere ilişkin görüşler 
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47. Öğretmen öğrencilere grup veya ikili çalışmadan sonra mutlaka bir 

dönüt verir. 
1 2 3 4 5 

48. Gruplar tarafından ortaya konan ürün sınıf ortamında öğrenciler ile 

birlikte değerlendirilir. 
1 2 3 4 5 

49. Grup veya ikili çalışmada ortaya konan ürün dil yetkinliği açısından 

değerlendirilir. 
1 2 3 4 5 

50. Grup veya ikili çalışmada ortaya konan ürün bilgi açısından 

değerlendirilir. 
1 2 3 4 5 

51. Her türlü materyal başka sınıflarda da kullanılmak üzere yeniden 

toplanır ve muhafaza edilir. 
1 2 3 4 5 

52. Grup ve ikili çalışma sonucunda çalışmanın eksik kalan yönlerini 

tamamlamak ve cevaplandırılamayan sorulara cevap bulabilmek için 

ek etkinliklerin yapılması hedeflenir. 

1 2 3 4 5 

 

Cinsiyetiniz 
Kadın Erkek 

 

KATKILARINIZ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ 
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EK 2 

T.Ü. Yabancı Diller Yüksekokulu Öğretim Elemanı ve Öğrencilerine Uygulanan Anket 

 

Sayın Öğretim Elemanı, Sevgili Öğrenciler 

 Bu anket ile T.Ü. Almanca hazırlık eğitiminde grup çalışması, ikili çalışma ve diğer tekniklere ne 

oranda yer verildiğine ilişkin bir değerlendirme yapmanız istenmektedir. Verdiğiniz yanıtlar topluca 

değerlendirileceğinden, adınızı yazmanız gerekmemektedir. Anketi içtenlikle yanıtlayarak araştırmanın 

gerçekleştirilmesine yaptığınız katkı için çok teşekkür ederiz.  

Doç. Dr. Sevinç Sakarya Maden 

Yönerge: Lütfen her maddeyi dikkatle okuduktan sonra, bu etkinliği sizin ne kadar önemli 

bulduğunuzu ve Almanca derslerinde bu etkinliğe ne sıklıkta yer verildiğini aşağıda belirtilen beşli ölçeği göz 

önünde bulundurarak işaretleyiniz.  

 

ÖNEMLİ BULMA 

DERECENİZ 

KONULAR  

KULLANIM SIKLIĞI Aşağıda sıralanan yöntem ve tekniklerin yabancı dil 

derslerinde kullanılmasını ne ölçüde önemli buluyorsunuz?  

Bu tekniklere T.Ü. Almanca hazırlık eğitiminde ne sıklıkta 

yer verilmektedir? 
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1 2 3 4 5 
1. Yabancı dil derslerinde öğretmen egemen 

/otorite değildir. Dersler öğrenci odaklı 

yapılmaktadır. 

1 2 3 4 5 

 

 

 

ÖNEMLİ BULMA 

DERECENİZ 

KONULAR  

KULLANIM SIKLIĞI Aşağıda sıralanan yöntem ve tekniklerin yabancı dil 

derslerinde kullanılmasını ne ölçüde önemli buluyorsunuz?  

Bu tekniklere T.Ü. Almanca hazırlık eğitiminde ne sıklıkta 

yer verilmektedir? 
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1 2 3 4 5 1. Derste öğretmenin bilgiyi öğrenenlere 

aktardığı anlatım yöntemi kullanılmaktadır. 
1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 2. Derste soru-cevap tekniği kullanılmaktadır. 1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 3. Derste problem çözme tekniği 

kullanılmaktadır. 
1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
4. Yabancı dil derslerinde öğrencinin derse etkin 

katılımını sağlayan kendi kendine çalışma 

biçiminden yararlanılmaktadır. 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
5. Yabancı dil derslerinde öğrencinin derse etkin 

katılımını sağlayan ikili çalışma biçiminden 

yararlanılmaktadır. 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
6. Yabancı dil derslerinde öğrencinin derse etkin 

katılımını sağlayan grup çalışmasından 

yararlanılmaktadır. 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 7. Derste duygu ve düşünceleri sunmak amacıyla 

panel türü tartışmalar yapılmaktadır 
1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 8. Sempozyum yapılmaktadır 1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 9. Çeşitli konularda sorunların tartışıldığı 

forumlar düzenlenmektedir. 
1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
10. Sınıf içinde öğretmen rehberliğinde belli hedef 

ve davranışları gerçekleştirmek üzere küme 

çalışması yapılmaktadır 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

11. Bir problem çözmek amacıyla grup üyelerinin 

mümkün olduğu kadarıyla çok sayıda fikir ileri 

sürdürdükleri beyin fırtınası tekniğinden 

yararlanılmaktadır. 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

12. Yabancı dil derslerinde öğrencinin derse etkin 

katılımını sağlayan rol yapma ve oyunculuk 

özelliğinden (dramatizasyon) 

yararlanılmaktadır. 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 13. Yabancı dil derslerinde demonstrasyon 

tekniğinden yararlanılmaktadır. 
1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 14. Yabancı dil derslerinde bilgisayar destekli 

öğretimden yararlanılmaktadır. 
1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 15. Yabancı dil derslerinde simulasyon 1 2 3 4 5 
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tekniğinden yararlanılmaktadır. 

1 2 3 4 5 
16. Yabancı dil derslerinde öğrencinin derse etkin 

katılımını sağlayan proje çalışmasından 

yararlanılmaktadır. 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 17. Yabancı dil derslerinde eğitsel gezi 

düzenlenmektedir. 
1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 18. Yabancı dil derslerinde gözlem tekniğinden 

yararlanılmaktadır. 
1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

19. Sınıfta işlenen konu ile ilgili bilgileri 

uzmanlardan edinerek sınıf ortamına getirmeye 

yarayan görüşme tekniğinden 

yararlanılmaktadır. 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
20. Bir konunun tanıtılması veya bir etkinliğin 

başkalarına duyurulması için sergi 

düzenlenmektedir. 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

Grup ve ikili çalışmalara ilişkin görüşlerinizi belirtiniz Ta
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1. Grup ve ikili çalışmalarda öğrenciler öğrenme sürecinde etkin 

olarak yer alır. 
1 2 3 4 5 

2. Grup ve ikili çalışmalar ile öğrenme sürecini olumlu etkileyen 

doğal bir öğrenme ortamı sağlanır. 
1 2 3 4 5 

3. Grup ve ikili çalışmalarda öğrenci korkularını ve çekingenliğini 

üzerinden atar. 
1 2 3 4 5 

4. Grup ve ikili çalışmalar öğretmen odaklı ders yapılmasını engeller. 1 2 3 4 5 

5. Grup ve ikili çalışmalar sayesinde tüm beceriler geliştirilir. 1 2 3 4 5 

6. Grup ve ikili çalışmalarda farklı öğrenme ve öğretme stratejilerinden 

yararlanılır. 
1 2 3 4 5 

7. Grup ve ikili çalışmalar öğrencinin öğrenme ve öğretme sürecine 

bireysel olarak katkıda bulunmasını sağlar. 
1 2 3 4 5 

 

Aşağıda sıralanan organizasyondan kaynaklanan zorluklara ne 

oranda katılıyorsunuz? Ta
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8. Grup ve ikili çalışmaların yapıldığı sınıflarda öğretmen sınıf 

kontrolünü yitirir 
1 2 3 4 5 
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9. Grup ve ikili çalışmalarda öğrencilerin hata yapma oranı artmaktadır 1 2 3 4 5 

10. Grup ve ikili çalışmaların yapıldığı yabancı dil derslerinde çok fazla 

zaman kaybedilmektedir 
1 2 3 4 5 

11. Türkiye’de sınıf mevcudunun yüksek olması nedeniyle ikili veya 

grup çalışması yapmak zordur. 
1 2 3 4 5 

12. Grup çalışması veya ikili çalışma yapıldığında sınıf düzeni bozulur. 1 2 3 4 5 

13. Grup veya ikili çalışmalarda yan sınıflar rahatsız olacak düzeyde 

gürültü olur. 
1 2 3 4 5 

14. Grup veya ikili çalışmaları organize etmek çok zaman alır. 1 2 3 4 5 

15. Grup veya ikili çalışma biçiminde yürütülen uygulamalar sınıf içinde 

çok zaman alır, ders biter etkinlik bitmez. 
1 2 3 4 5 

16. Derste kullanılan kaynaklar grup ve ikili çalışma yapılabilecek 

alıştırma ve etkinlikler içermez. 
1 2 3 4 5 

17. Grup veya ikili çalışmalar esnasında oluşturulan materyaller çok 

kolay kaybolabilir 
1 2 3 4 5 

18. Her sınıfta grup çalışmasını ve ikili çalışmayı aynı biçimde 

gerçekleştirmek mümkün değildir 
1 2 3 4 5 

19. Öğrencilerin yapmış oldukları hatalar düzeltilememektedir. 1 2 3 4 5 

20. Sınıfın fiziki düzeni grup ve ikili çalışma yapmaya uygun değildir. 

(Sıralar hareket ettirilemez durumda, sınıf çok dolu) 
1 2 3 4 5 

 

 

Öğrencilerden kaynaklanan zorluklara ne oranda 

katılıyorsunuz? 
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21. Öğrenciler işbirlikçi çalışma yapmaya alışkın değil. 1 2 3 4 5 

22. Grup veya ikili çalışma esnasında yabancı dilde iletişimde bulunmak 

öğrenciler tarafından anlamsız bulunmaktadır. 
1 2 3 4 5 

23. Öğrencilerin yabancı dil düzeyleri grup veya ikili çalışmalar yapmak 

için yeterli düzeyde değil. 
1 2 3 4 5 

24. Öğrenciler derste yabancı dilde konuşmaya cesaret edemez,  

çekingen davranırlar. 
1 2 3 4 5 

25. Öğrenciler grup ve ikili çalışmalarda kendilerinden tam olarak ne 

istendiğini bilmemektedir. 
1 2 3 4 5 

26. Öğrenciler grup ve ikili çalışma biçemlerini derste rahatsızlık verici 

hareketler yapmak için kullanırlar.   
1 2 3 4 5 

27. Bazı öğrenciler alıştırmaları daha çabuk tamamlar, alıştırmaları daha 

uzun sürede bitiren öğrencileri beklerken sıkılırlar. 
1 2 3 4 5 
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Almanca derslerinde grup ve ikili çalışma yapılıyorsa aşağıdaki 

soruları cevaplandırmaya devam edin.  

 

Sizce öğretmenler grup çalışması yapmadan önce aşağıdaki 

hazırlık etkinliklerini ne oranda yapıyor? 
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28. Kısa süren alıştırmalar ile başlanmaktadır. 1 2 3 4 5 

29. Grup çalışması yapmadan önce ikili çalışma yapılmakta, öğrenciler 

bu yolla işbirlikçi çalışmaya alıştırılmaktadır. 
1 2 3 4 5 

30. Öğrencileri güdümleyecek etkinlikler ile grup çalışmasına 

başlanmaktadır.  
1 2 3 4 5 

31. Etkinlik çok iyi planlanmakta, çalışmanın yapılabilmesi için gerekli 

olan her türlü materyal ders öncesi hazır bulundurulmaktadır. 
1 2 3 4 5 

32. Tüm becerilerin geliştirilmeye çalışıldığı etkinlikler belirlenen 

zaman diliminde tamamlanmaktadır. 
1 2 3 4 5 

33. Sonuçta öğrenciye bir şey başarmış veya yaratmış olmanın duygusu 

verilmektedir. 
1 2 3 4 5 

34. Sınıflarda sıralar öğrencilerin sınıfta rahat dolaşabilecekleri şekilde 

düzenlenmektedir. 
1 2 3 4 5 

35. Grupların hangi yollarla tesadüfen oluşturulabileceğine dair 

öğrencilere bilgi verilmektedir. 
1 2 3 4 5 

36. Öğrenciler öğrenci odaklı öğrenmeye alıştırılmaktadır. 1 2 3 4 5 

37. Grup çalışması veya ikili çalışma yapılan derslerde öğretmen soru 

sorar öğrenci cevap verir düşüncesinden uzaklaşılmaktadır. 
1 2 3 4 5 

 

Grup ve ikili çalışmalar esnasında yapılan etkinliklere ilişkin 

görüşler 
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38. Öğretmen öngörülen çalışmanın başarılı olacağından emin bir tavır 

sergiler 
1 2 3 4 5 

39. Öğretmen grup veya ikili çalışma başlamadan önce her bir bireyin 

işbirlikçi çalışmada görevinin tam olarak ne olacağını açıklar. 
1 2 3 4 5 

40. Grup veya ikili çalışma biçiminde gerçekleştirilecek olan etkinliğin 

amacının ne olduğu çalışmanın başında belirtilir. 
1 2 3 4 5 

41. Sınıf ortamında gerçekleştirilen etkinliğin gerçek hayata nasıl 

aktarılabileceği öğrenciye izah edilir. 
1 2 3 4 5 

42. Yapılan plana aynen uyulur. 1 2 3 4 5 

43. Öğretmen gruplara tek tek giderek her öğrenciden bekleneni 1 2 3 4 5 
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yapmasını sağlar. 

44. Öğretmen hazır bilgi vermek yerine öğrenciye bilgiyi nerede 

bulabileceğini gösterir. 
1 2 3 4 5 

45. Öğretmen etkinliklerin her kademesinde yabancı dilin iletişim dili 

olarak kullanılması sağlar. 
1 2 3 4 5 

46. Çalışma sonucunda ortaya çıkan ürünlerin/sonuçların sunumu 

esnasında yabancı dil kullanılır. 
1 2 3 4 5 

 

Grup ve ikili çalışma sonrası yapılan etkinliklere ilişkin görüşler 
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47. Öğretmen öğrencilere grup veya ikili çalışmadan sonra mutlaka bir 

dönüt verir. 
1 2 3 4 5 

48. Gruplar tarafından ortaya konan ürün sınıf ortamında öğrenciler ile 

birlikte değerlendirilir. 
1 2 3 4 5 

49. Grup veya ikili çalışmada ortaya konan ürün dil yetkinliği açısından 

değerlendirilir. 
1 2 3 4 5 

50. Grup veya ikili çalışmada ortaya konan ürün bilgi açısından 

değerlendirilir. 
1 2 3 4 5 

51. Her türlü materyal başka sınıflarda da kullanılmak üzere yeniden 

toplanır ve muhafaza edilir. 
1 2 3 4 5 

52. Grup ve ikili çalışma sonucunda çalışmanın eksik kalan yönlerini 

tamamlamak ve cevaplandırılamayan sorulara cevap bulabilmek için 

ek etkinliklerin yapılması hedeflenir. 

1 2 3 4 5 

 

Cinsiyetiniz 
Kadın Erkek 

 

KATKILARINIZ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ 
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TÜRKÇE İLE ALMANCA ARASINDA KÖPRÜ DİL OLARAK 

İNGİLİZCE 

ENGLISH AS A BRIDGE LANGUAGE BETWEEN TURKISH AND 

GERMAN 

Hüseyin Arak 

Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, KAYSERİ 

arak@erciyes.edu.tr 

ÖZET 

Son yıllarda Türkiye’de ikinci yabancı dil (L3) öğretimi ve öğreniminin gittikçe daha büyük 

bir önem kazandığı gözlenmektedir. Bu konuda yapılan çalışmalar özellikle yöntem konusunda 

yoğunlaşmaktadır. Ele aldığımız çalışmada karşılaştırmalı yöntemle L2 olarak öğrenilen İngilizcenin 

L3 olarak Almanca öğreniminde ve öğretiminde niçin dikkate alınması gerektiği konusu üzerinedir. 

En önemlisi de karşılaştırmalı analizler aracılığıyla İngilizceden olumlu transferler yaparak 

Almancanın öğrenilmesinin nasıl kolaylaştırılabileceğidir. 

Yapılan karşılaştırmalı inceleme sonucunda, akraba iki batı dilinin karşılaştırılmasında olumlu 

transferler yapabilmek için ilk önce benzer yapılar üzerinde durulması gerektiği sonucuna varılmıştır. 

Almanca ile İngilizce arasındaki farklılıklara ise daha sonra ayrıca değinilmelidir. Bunun yanında 

İngilizce ile Almanca arasındaki karşılaştırmaların boşluklar da oluşturacağı göz önüne alınmalıdır. 

Özellikle artikellerin Türkçede bulunmamasından dolayı iki batı dilinin birbiriyle karşılaştırılmasının 

Türkçe ile karşılaştırmaktan daha verimli bir katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Türkiyede birinci 

yabancı dil olarak öğrenilen İngilizce, Almanca ile Türkçe arasında köprü dil görevi görmeye oldukça 

elverişlidir. 

Anahtar Kelimeler: Almanca, İngilizce, Türkçe, ikinci yabancı dil, köprü dil 

 

ABSTRACT 

The teaching and learning of a second foreign language (L3) in Turkey has gradually gained 

great importance recently. The people in Turkey are learning first English as foreign language and 

after English most of the students are learning German as second foreign language.  Most of the 

studies on this subject are based on methodological approaches. Our research focuses on the reasons 

why English -thaught as second language- should be taken into consideration while teaching German 
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as a third language. This has been achieved by using a comperative methodology. The most crucial 

side of this study is showing how to facilitate learning German language by making positive transfer 

from English comperatively. 

Having a closer look on the two relative languages revealed the neccessity of dealing first with 

the same or similar structures in both languages in order to make positive transfer obtained through the 

comperative study. The differences between German and English should also be taken into account in 

a later study. It should also be kept in mind that this comperative study will result in gaps- that is no 

matching between the languages in question. Since there are no articles in the Turkish language, it is 

thought that a comperative study on this subject between the two european languages will be of greater 

use in teaching German to Turkish students. English which has been the first foreign language taught 

in Turkey is of utmost use in serving as language bridge between German and Turkish. 

Keyword: German, English, Turkish, second foreign language, bridge language 

1. GİRİŞ 

ABD ve İngiltere merkezli büyük küresel şirketlerin önderliğinde İngilizce dünyanın ortak 

iletişim dili olma niteliği kazanmıştır. Ekonomnin ve ticaretin küreselleşmesi yanında internet ağları 

ve elektronik posta gibi iletişim araçlarının çoğalması, herkes için ulaşılabilir hale gelmesi İngilizcenin 

ortak dil olarak yayılmasına halen de önemli katkılar sağlamaktadır. 

Ana dilden (L1) sonra yabancı dil (L2) olarak öğrenilen İngilizce diğer dünya dillerini ikinci 

plana itmiştir. Bugün yaklaşık 2 milyar insan İngilizceyi ya ana dili ya da yabancı dil olarak 

konuşmaktadır.* Gelişmekte olan ülkelerde iki dilli (bilingual) bireylerin sayısı artmakta ve en yaygın 

öğrenilen yabancı dil İngilizceden sonra ikinci yabancı dil (L3) olarak Almanca gelmektedir.** 

Heid’in de üzerinde önemle durduğu gibi, gelecekte Avrupada eğitimli insanların en az iki yabancı 

dili iletişim kurabilecek düzeyde bilmesi gereklilik olarak görülecektir (Heid 1990: 73). Her ne kadar 

İngilizce diğer dilleri ikinci plana itse de çokdillilik Avrupada varlığını sürdürecektir (Neuner & 

Hufeisen 2003: 43). 

Avrupada İngilizceden sonra L3 olarak Almancanın öne çıkmasında Almanya’nın ekonomik 

gücü yanında İngilizce ile akraba dil olması ve bu yakınlığın Almancanın öğrenilmesini 

kolaylaştırması neden olarak gösterilebilir. Türkiye’de de durum diğer Avrupa ülkelerinden farklı 

değildir. L2 İngilizceden sonra genellikle Almancanın öğrenilmekte olduğu birçok araştırmacı 

tarafından teyit edilmektedir (bkz. Tapan 2001: 1565; Genç 2003a: 203; Genç 2003b:195). 

                                                      
* http://www.ef.co.at/master/ils/languages/english/ (10.04.2009) 

** http://www.daad.de/deutschland/deutsch-lernen/warum-deutsch-lernen/00563.de.html (10.04.2009) 

http://www.ef.co.at/master/ils/languages/english/
http://www.daad.de/deutschland/deutsch-lernen/warum-deutsch-lernen/00563.de.html
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Türkiye’nin Avrupa Birliğine aday ülke konumuna gelmesiyle birlikte Türkiye’de L3 olarak 

Almanca’nın yanında İtalyanca, İspanyolca, v.b. diğer Avrupa dilleri de ilgi görmektedir. 

İngilizce ve Almanca gibi bir Avrupa dilini öğrenen Türklerin karşılaştıkları sorunlar 

irdelendiğinde, bunların başında dil yapısından kaynaklanan sorunların geldiği görülmektedir. Bunun 

nedeni de İngilizce, Almanca, Fransızca, v.b. yabancı dillerin farklı dil ailelerinden gelmesi ve Türkçe 

ile benzerlik taşımamalarıdır. Oysa batı dilleri arasında kelime hazinesi ve dilbilgisi bakımından 

birçok benzerlik gözlenmektedir.  

Yapısal bakımdan Almanca ve İngilizce birbirine Türkçeye olduklarından daha çok 

benzemektedirler. Bu iki dilin karşılaştırılması benzerlikler ve farklılıklar ortaya koymaktadır. 

İngilizce ve Almanca arasındaki benzerlikler farklı yapılardaki özellikleri anlamayı 

kolaylaştırmaktadır. Buradan hareketle birinci yabancı dil konumunda olan İngilizce Almanca 

öğrenmede köprü dil olarak görülebilecek konumdadır. Almancanın İngilizceden sonra L3 olarak 

öğrenilmesi bir olumsuzluk olarak değil bir şans olarak görülmelidir. Ancak bunun geçerli olabilmesi 

için L2 öğrenilirken edinilen yabancı dil öğrenme yöntemlerinden ve birikiminden olumlu transfer 

yapma amacıyla etkin olarak faydalanılması gerekir. Özellikle Almanca ile İngilizce arasındaki 

benzerliklerden yararlanmak öğrencilerin bildikleri dilbilgisi yapılarını ve kelime hazinesini farklı 

yeni bir dilde kullanma olanağı verdiğinden kendilerini rahat hissetmelerini sağlayacaktır. 

Türkçe ile Almanca arasında herhangi bir dil akrabalığı bulunmadığından dilsel yapı 

farklılıkları, Almanca ile İngilizce arasındaki farklılıklardan daha fazladır. Sadece yapısal farklılıklar 

değil, aynı zamanda leksikal, fonetik, dilbilgisi, v.s. açısından da büyük farklılıklar olduğu dikkat 

çekmektedir. Bu nedenle ortaöğretim kurumlarında zorunlu yabancı dil olarak öğretilen İngilizceden 

sonra L3 olarak Almanca öğrenmek durumunda bulunanlar, özellikle yapı bakımından Almanca ile 

benzerlikler gösteren İngilizceden mutlaka yararlanmalıdırlar. Bunun nedenine gelince; ilköğretimin 

dördüncü sınıfından itibaren zorunlu yabancı dil olarak İngilizce tüm devlet okulları ve özel okullar 

dâhil olmak üzere okutulmaktadır (bkz. Çakır 2002). Yabancı dil dersleri özel okullarda daha 

ilköğretimin birinci sınıfında başlayabilmektedir. Anlaşıldığı üzere, ilkokuldan itibaren lise bitirilene 

kadar en az dokuz yıl İngilizce L2 olarak okutulmaktadır. Çok dilliliğin yoğun olarak tartışıldığı 

günümüzde ilk adım olarak ortaöğretimde başlayan L3 zorunluluğu yakın gelecekte ilköğretim 

basamağında da gerekli olacaktır. Bunun yanı sıra Avrupa Birliği de topluluğa üye ülkelerdeki 

vatandaşların, topluluğun dillerini öğrenmelerini çeşitli programlarla (Sokrates ve alt programları) 

tavsiye ve teşvik etmektedir. Yakın bir gelecekte Türkiye’de de uygulamaya konulması planlanan 

Avrupa Dil Pasaportu uygulamasının özellikle yurt dışında çalışmak için bir önkoşul haline gelmesi 

beklenmektedir. Bilim ve teknoloji yarışında olan ve olması gereken ülkemizde, dünyayı küçülten 

yabancı dil alanında da hazırlıksız yakalanmaması gerekir.  
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Bu çalışmanın amacı, İngilizce ve Almancanın dilbilgisel benzerliklerinden yararlanarak 

ikinci yabancı dil (L2) olarak Almancanın öğrenme sürecine olumlu transferler yoluyla nasıl katkıda 

bulunulabileceğini örnekleriyle ortaya koymaktır. Bu benzerlikleri ortaya koyabilmek için 

karşılaştırmalı yöntemle dilbilgisi konuları ele alınmıştır. 

2. Yabancı dil (L2) ve İkinci yabancı dil (L3)  

Türkiyede ana dili (L1) ediniminden sonra okullarda ilköğretimden itibaren okul çağındaki 

öğrencilerin en çok enerji, zaman ve para harcadıkları yabancı dil İngilizce’dir. İlköğretimde 9-10 

yaşlarından itibaren öğrenciler L2 olarak İngilizce öğrenmeye başlarlar.  

İngilizce yabancı dil olarak bu hakimiyetini Ortaöğretim kurumlarında da sürdürmeye devam 

eder, ancak Lise 2’den itibaren öğrenciler (15-16 yaşlarında) ikinci yabancı dil (L3) olarak genellikle 

Almanca veya Fransızca öğrenmeye başlarlar. 2001-2002 öğretim yılından itibaren özellikle Anadolu 

Öğretmen Liseleri’nde, 2004/2005 öğretim yılından itibaren de tüm Anadolu ve Fen Liseleri’nde L3 

zorunlu ders haline getirilmiş ve yaklaşık 55 000 öğrenci zorunlu L3 dersi almıştır. Yükseköğretimde 

de durum farklı değildir. Birinci yabancı dil olarak öğrenilen İngilizcenin yanında Almanca, Fransızca, 

İspanyolca, İtalyanca, Rusça gibi diller L3 olarak öğrenilmektedir. 

Uzun yıllar İngilizceye ayrılan bu zaman ve enerjiden daha sonra L3 olarak Almanca 

öğrenirken mutlaka yararlanılması gerekir, dolayısıyla L2 ve L3 öğretimindeki farklılıkların ortaya 

çıkarılarak önceki dil bilgisi, kelime hazinesi gibi benzerliklerinden, öğrencilerin yabancı dil öğrenme 

deneyimlerinden yararlanılmalıdır. Kendi ana dili yanında başka bir yabancı dil öğrenmiş olanlar 

belirli öğrenme becerilerini ve stratejilerini önceden kazanmış durumdadırlar.  

İlköğretimden itibaren öğrenilen L2’nin, L3 olarak Almancanın öğrenilmesinde ve 

öğretilmesinde özellikle kültürel içerikli konularda ve dil yapılarının karşılaştırılmasında yararlı 

olabileceği ve böylece L3 öğrenme sürecini kısaltacağı görüşü yaygındır (Bausch/Heid 1990: 14). 

Bunu sağlayabilmek için derste kullanılan materyaller L2 ve L3 esas alınarak hazırlanmalı ve 

özellikle dilbilgisi yapılarının karşılaştırılarak benzerlik ve faklılıklar üzerinde durulmalıdır. Genç’in 

de vurguladığı gibi, “İlk ve ortaögretim kurumlarında birinci ve ikinci yabancı dil derslerinde 

süreklilik gösteren bir program ve kitapla çalışılmalıdır” (bkz. Genç 2002: 81). 

Ders materyallerinin hazırlanması aşamasında bilinen L2’nin L3’e ne gibi olumlu katkılar 

sağlayabileceği göz ardı edilmemeli ve L2’den de yararlanılmalıdır. L2’den yararlanabilmek için, 

anadille birlikte L3 ile karşılaştırmalı bir incelemesi yapılmalıdır. Bu noktadan hareketle İkinci 

Yabancı Dil olarak Almanca derslerinde öğrencilerin L2 olarak bildikleri İngilizceden 

yararlandırmanın yolları araştırılmalıdır. Bu konuda yapılan teorik ve uygulamalı çalışmalara örnek 

olarak Serindağ (2005), Yücel (2005) ve Polat’ın (2005) L2 ve L3 ile ilgili karşılaştırmalı dilbilgisi ile 

ilgili çalışmaları verilebilir. Dil yapılarının başka dillerdeki durumunu inceleme çalışmaları çoğu kez 
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olumsuz transferleri ortaya çıkarmaya yönelik yapılmıştır, ancak ikinci yabancı dilin öğretiminde 

benzerliklerden yararlanma gibi bir olumlu transfer üzerinde de mutlaka durulmalıdır. 

Dilbilgisi ve sözcük öğretimi yanında İngilizce öğrenirken elde edilen dil öğrenme becerileri 

de dikkate alınmalıdır. Öğrencilerin dil öğrenme ile ilgili elde ettikleri beceriler: 

• Paraphrase (açınlama): Bir sözcüğü başka sözcüklerle açıklayabilme becerisi. 

• Foreignizing: Bir sözcüğün hedef dildeki dil kurallarına uyarlama becerisi. 

• Ana dili dışında başka bir dilin leksikal ve dil bilgisine de sahiptirler. 

Bu araştırmada da ortaya konmaya çalışıldığı gibi, alanın asıl araştırılması gereken en önemli 

konularından birisi, öğrenilen birinci yabancı dilin ikinci yabancı dilin öğretilmesinde ve 

öğrenilmesinde ne gibi olumlu katkılar sağlayabileceğidir. Bausch’un da önemle üzerinde durduğu 

gibi, şimdiye kadar yabancı dille ilgili araştırmalarda çoğunlukla ana dilin yabancı dil öğrenme 

sürecindeki olumlu ve olumsuz etkileri üzerinde duruluyordu, ancak günümüzde L2’nin L3’ün 

öğrenilmesinde yaptığı etkiler üzerinde de durulmaktadır (Bausch 1995: 450). 

3. Karşılaştırmalı analizle İngilizce ve Almanca arasındaki ortak yönlerin ortaya 

çıkarılması 

Öğrenciler her ne kadar önbilgileri olmadan Lise 2’den itibaren Almanca öğrenmeye 

başlasalar da en az 5 yıllık İngilizce birikimleri sayesinde yabancı bir dilin nasıl öğrenildiği 

deneyimini kazanmışlardır. Öğrenciler İngilizce öğrenirken elde ettikleri bu deneyimden yola çıkarak 

L3 olarak Almanca öğrenimi sırasında isteyerek veya istemeyerek L2 İngilizce ile karşılaştırma 

yapacaktır. Eğer bu aşamada öğretmen desteği ile L3 öğrenme süreci doğru yönlendirilirse, L2’den 

elde edilen “yabancı dil öğrenme” deneyiminden olumlu transferler yapılarak İngilizceden “köprü dil” 

olarak yararlanılabilir.  

İki yabancı dilli bir öğretmenin bu süreci bilinçli yönlendirmesiyle, L2-İngilizcenin ve L3-

Almancanın birbiriyle birçok benzerliğe sahip olduğu ortaya konabilir. Almancaya yeni başlayanların 

dikkati ilk derslerde L2 ile L3 arasındaki ortak özelliklere çekilmelidir. Özellikle basit cümlelerde 

SVO benzerliğine, Türkçe ile farklı olan yönlerine (SOV) karşılaştırmalı örnekler verilebilir. L2-

İngilizce ve L3-Almancanın dilbilgisel yapıları karşılaştırmalı analiz yöntemiyle incelenebilir. 

Karşılaştırma sırasında her iki dil aynı ağırlıkta çeşitli yönlerden ele alınmalı ve böylece dilbilgisel 

fenomenler açıklığa kavuşturulmalıdır. Karşılaştırmalı analizin amacı, dil öğrenme sürecinin belirli 

hedeflere yönlendirmek olmalıdır.  

L3 olarak Almanca öğrenirken L2 İngilizceden nasıl yaralanılabilir? 

• Uluslar arası kelime hazinesi (yaklaşık 5 000 sözcük) 
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• Cermen kelime hazinesi (özellikle temel düzeyde) 

• Fonetik uyum kalıpları /Lautentsprechungsformeln (önemli kalıplar benzer, örneğin: 

apple/Apfel) 

• Yazım ve telaffuz (sistematik bir benzerlik var, yazım mantıklı bir teamüle sahip) 

• Söz dizimi transferi (birçok temel cümle türü tüm Cermen dillerinde yapısal olarak 

benzerlik gösterir: Artikellerin, sıfatların, fiillerin, bağlaçların v.b.) 

• Dilbilgisi öğelerinin ortak adlandırılması, sıfatların derecelendirilmesi gibi ortak yönler. 

• Önek veya sonek-transferi (bol miktarda Yunanca ve Latince kaynaklı ön ve sonekler, aynı 

zamanda isim yapım ekleri: –ship/–schaft). 

Ortak Yönler: 1) Kelime Hazinesi 

Almanca kelime dağarcığının oluşturulmasında da İngilizceden yararlanma olanağı vardır, 

çünkü Almancada İngilizce ile benzeşen birçok kelime olduğu söylenebilir. Oluşturulacak kelime 

dağarcığında İngilizce ve Almancadaki benzer kelimeler üzerinde yoğunlaşılabilir, zira Almancada 

uluslararası geçerlik kazanmış Yunanca ve Latince kökenli kelimelerin sayısı hiç de az değildir.  

İngilizce ile Almanca arasında hem yazılış hem de anlam bakımından benzeyen sözcükler 

vardır. Bu sözcükler kelime hazinesinin geliştirilmesinde büyük kolaylık sağlayabilirler. Almanca 

birçok sözcüğün anlamını bulmak için İngilizce “Köprü Dil” görevi görebilir, çünkü temel düzeyde 

uluslar arası kullanım kazanmış birçok Cermen kaynaklı isim ve fiil ortaktır: 

Akrabalık: mother/Mutter, father/Vater, brother/Bruder, sister/Schwester 

Yemek: milk/Milch, bread/Brot, butter/Butter, cheese/Käse  

Beden: arm/Arm, hand/Hand, foot/Fuß, nose/Nase, mouth/Mund 

Doğa: nature/Natur, fish/Fisch, cow/Kuh, cat/Katze, gras/Gras, earth/Erde 

Bileşik isimler (Komposita): mineral water /Mineralwasser; english book /Englischbuch 

Fiiller (Verben) 

L2: İngilizce L3: Almanca 

sing/sang/sung 

drink/drank/drunk 

swim/swam/swum 

singen / sang / gesungen 

trinken / trank / getrunken 

schwimmen / schwamm / geschwommen 
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spring/sprang/sprung springen / sprang / gesprungen 

Sözcük türetme (Wortbildung)  

Latince son eklerin iki batı dilinde sözcüklere verdikleri ortak anlam: 

Son Ek İngilizce Almanca Türkçe 

- arium primary primär birincil 

- icum political politisch politik 

- ismum sozialism Sozialismus sosyalizm 

- ivum explosive explosiv patlayıcı 

- torem author Autor yazar 

 

Benzer son eklerle kelime türetme: 

Alm. İng.       

-los -less hilfslos, sinnlos,  

nutzlos 

helpless, senseless,  

useless 

çaresiz, anlamsız,  

yararsız 

-voll -full hoffnungsvoll, 

bedeutungsvoll 

hopeful, 

meaningful 

umut dolu, 

anlam dolu 

-er -er Lehrer, Arbeiter teacher, worker öğretmen, işçi 

-lich -ly freundlich, heimlich friendly, secretely nazikçe, gizlice 

 

Ön Ekler 

Alm. İng.     

ent- de-, dis-  entarten, entdecken, 

entlassen, entwerten  

degenerate, discover, 

discharge, devalue 

miss- mis- missbrauchen, misstrauen 

missverstehen  

misuse, mistrust, 

misunderstand 

ver- for- verbieten, vergeben, vergessen   forbid, forgive, forget  



II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi  1458  
 

II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongre Kitabı 

unter- under Unterholz, Unterarm 

unterentwickelt 

underbrush, underarm, 

underdeveloped 

un- un unfähig, unvergesslich unable, unforgotten 

über over überall, überangstlich,  

überbauen, überwinden 

overall, overanxious,  

overbuild, overcome 

Ayrılabilen fiillerde benzerlikler: 

 

L2: İngilizce L3: Almanca L1: Türkçe 

aufstehen get up      kalkmak 

aufgeben give up vazgeçmek 

ausgehen  go out dışarı çıkmak 

ausmachen make out kararlaştırmak 

zürückkommen come back geri gelmek 

zurückgeben give back geri vermek 

durchgehen  go through içinden geçmek 

weggehen go away uzaklaşmak 

weggeben give away vermek 

Yukarıdaki örneklerde de görüldüğü gibi, yabancı dil öğrenirken elde edilen deneyimlerin 

ikinci bir yabancı dil öğrenirken olumlu bir şekilde kullanılması kelime dağarcığını geliştirme 

sürecinde etkili olacaktır. Yabancı dil dersinde yapacağımız karşılaştırmalı örnek cümle analizleriyle 

hem olumlu transferler yapma olanağı bulabiliriz, hem de olumsuz transferlerin önüne geçebiliriz. 

Böylelikle yeni sözcükler öğrenirken yapılabilecek olası hataların da önüne de geçmiş oluruz. 

 

Ortak yönler: 2) Yazım ve sesleme 

İngilizcenin erken yaştan itibaren öğrenilmesinden dolayı Türk öğrenciler yabancı bir dil 

fonolojisiyle tanışmışlardır ve ses organları uyum sağlamaya alışıktır:  
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Ses benzerliği olan sözcüklere örnekler: 

 L2: İngilizce L3: Almanca 

 shoe Schuh 

 control Kontrolle 

 Pauls book Pauls Buch 

Aynı 

anlamda 

hand  

hello 

Hand 

hallo 

Farklı 

anlamda 

gymnasium 

(spor salonu) 

Gymnasium 

(okul türü) 

Ortak yönler: 3. Dilbilgisel Cinsiyet – Artikeller 

Almancada üç (Maskulin: der, Feminin: die, Neutrum: das), İngilizcede sadece bir tek (the) 

dilbilgisel cinsiyeti ifade eden artikel (tanım edat, dilbilgisel cinsiyet, harf-i tarif) vardır. Türkçede ise 

dilbilgisel cinsiyet yoktur.  

Türçede ismin yerini tutabilen, isim gibi kullanılabilen, isim soylu kelimelerle bazı eklere 

zamir denir. Şahıs zamirleri şahıs isimlerinin yerine kullanıldığında fiillerin veya sıfatların sonunda ek 

olarak görülebilirler. Şahıs zamirlerinin cümle başında ayrıca kullanılması sadece vurgulama 

amaçlıdır. Türkçeyi diğer iki dilden ayıran en önemli özellik, Türkçede artikeller olmadığından 3. 

tekil şahısta sadece bir tek „o“ şahıs zamiri vardır. Buna karşın İngilizcede he, she, it ve Almancada 

er, sie, es şahıs zamirleri vardır. İsimlerin türü açısından bakıldığında yalın halde Türkçede dilbilgisel 

cinsiyeti gösteren belirli veya belirsiz artikelleri ifade edecek ekler (veya sözcükler) yoktur. Aşağıdaki 

tabloda artikelleri topluca inceleyebiliriz: 

 Belirli 

Artikeller 

Belirsiz 

Artikeller 

Örnek 3.Tekil Şahıs 

L1: - bir öğretmen o 

L2: the a/an the teacher he,  

she,  

it 
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L3: (m) der 

(f) die 

(n) das 

ein 

eine 

ein 

der/ein Lehrer 

die/eine Lehrerin 

das/ein Kind 

er,  

sie,  

es 

Yalın halde Türkçede görülmeyen artikeller belirtili nesneli (Akkusativobjekt) İngilizce veya 

Almanca cümleler Türkçeye çevrildiğinde i-isim halinde görülmektedir. İngilizcedeki the, 

Almancadaki der, die, das yerine Türkçede belirtili nesneyi (ismin i-halini) ifade eden –i eki 

kullanılmaktadır. Belirli artikeller Türkçede doğrudan sözcük veya ek olarak bulunmasalar da 

Almancadaki isim hallerinin Türkçeye çevirisinde aynı anlamı isim hal ekleri vermektedir. Belirsiz 

artikelleri ise Türkçede daha çok bir sayı zarfı olarak görebiliriz (bkz. Serindağ 2005). Almanca ile 

İngilizce karşılaştırıldığında belirli artikel İngilizcede sadece “the” olsa da en azından öğrenci artikel 

kavramına aşinadır ve fonksiyonu hakkında ön bilgiye sahiptir. Bundan dolayı İngilizce’den 

Almanca’ya geçiş yapmak daha kolaydır. 

Yukarıdaki örneklerden de anlaşılacağı üzere özellikle Almanca dersinde artikeller 

anlatılırken İngilizceden karşılaştırma yoluyla yararlanmak akıllıca olacaktır. Hem Almancada hem de 

İngilizcede isimden önce belirli veya belirsiz bir artikel gelmesi gerektiği vurgulanmalıdır. Ayrıca 

Almancada İngilizceden farklı olarak artikelin ismin haline göre değişikliğe uğradığı dikkate 

alınmalıdır. Artikellerin iki batı dilinde cinsiyet belirleyici öge olarak öne çıktığını düşünürsek, daha 

önceden bilinen İngilizcenin yardımıyla en azından artikellerin görevi daha anlaşılır hale getirilebilir.  

Her ne kadar Almanca ile İngilizce arasında farklılıklar bulunsa da bu iki dil birbirine 

Türkçeden daha çok benzemektedir. Türkçe anadilli Almanca öğrenenler arasında en çok yapılan 

hatalardan biri artikeller ile ilgilidir. Çoğunlukla artikeller ya hiç kullanılmaz veya isim hallerine göre 

çekimleri hatalıdır. Bu hataların nedenlerinden biri olarak Türkçede artikellerin ne belirli ne de 

belirsiz hallerinin doğrudan ayrı bir sözcük veya ek şeklinde bulunmaması gösterilebilir. Böylece 

Almanca öğrenen kişi artikelleri kullanmamakla anlam boşluğu veya eksikliği olduğunu 

hissetmemektedir.  

Ortak yönler: 4) Söz dizimsel benzerlikler 

Hint-Avrupa dil ailesinden olan İngilizce ve Almanca’nın SVO dizilişine karşılık Türkçe’de 

SOV cümle dizilişi vardır. Standart Türkçe bir cümlede yüklem cümlenin en sonundadır. Almanca ile 

Türkçe arasında dil yapısı bakımından benzerlikler bulunmadığından birinci yabancı dil olarak 

öğrenilen İngilizceden yararlanarak ikinci yabancı dil olarak Almancaya geçiş yapmak daha akıllıca 

olacaktır. Tipik Türkçe bir cümle S+O+V (ÖZNE+NESNE+YÜKLEM) şeklinde dizilir (bkz. Maden 

2005).. Aşağıdaki karşılaştırmalı örnek cümlede de görülebileceği gibi, İngilizce ve Almancada tipik 

basit cümlelerde S+V+O şeklinde bir cümle dizilişi söz konusudur: 
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L1: Tükçe (SOV): Ali      bir yılan     görüyor. 

 Özne Nesne      Yüklem 

    

L2: İngilizce (SVO): Ali       sees      a snake. 

 subject   verb      object 

    

L3: Almanca (SVO): Ali sieht eine Schlange. 

 Subjekt    Verb      Objekt 

Görüldüğü gibi, İngilizce cümle dizilişi yapısından Almanca cümle dizilişine geçiş yapmak 

daha kolay olacaktır. Aynı dil ailesinden gelen bu iki dilin cümle öğelerinin dizilişi birçok kalıpta 

benzerlik göstermektedir. Almanca ve İngilizcenin bu ortak yönlerini İngilizce bilenlerin kavraması 

daha kolaydır. Yukarıdaki karşılaştırmalı örneklerden Almancada basit cümlelerde yüklemin ikinci 

sırada bulunduğunun anlaşılması yeterlidir. Basit cümlelerde cümle ögeleri L2 ve L3’de büyük 

benzerlikler sergilemektedir. Bu nedenle İngilizceden yapılan olumlu transferler sayesinde kısa sürede 

Almancanın yapısı öğrenilebilir.  

Aşağıdaki örneklerde de görüldüğü gibi, basit cümleler dışında ilgeçli (Präposition) cümleler, 

soru zarflı soru oluşturma incelendiğinde ortak özellikler dikkati çekmektedir. Özellikle benzer ve 

farklı olan yapılar üzerinde durmamız gerektiğinden Almancada oldukça ayrıntılı olan W-ile başlayan 

sorular (W-Fragen / Soru zarfları) yapısına değinilebilir: 

Artikelli, ilgeçli ve soru zarflı cümle dizilişlerinde  benzerlikler 

L1: Tükçe (SOV): O kitabı okuyor. Ali Kayseri’de oturuyor. Emel nerede oturuyor? 

L2: İngilizce (SVO): He reads the book. Ali lives in Kayseri. Where lives Emel? 

L3: Almanca (SVO): Er liest das Buch. Ali wohnt in Kayseri. Wo wohnt Emel? 

Yukarıda da kısaca söz edildiği gibi, Türkçe sözcük dizimi ile Almancanın sözcük dizimi 

arasında önemli farlılıklar vardır. Bu nedenle daha önceden bilinen İngilizce ile karşılaştırmalı 

örnekler vermek Almanca cümle dizilişinin daha kolay anlaşılmasını sağlayabilir.  

İngilizce ile Almanca arasında da sözcük dizimi bakımından belirli farklılıklar 

bulunduğundan, cümle türlerini karşılaştırmalı olarak tek tek ele almak yararlı olacaktır. Burada 

öncelikle özne ile yüklem arasındaki diziliş kuralları üzerinde durmak gerekir. Normal cümle 
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dizilişinde yüklemin özneden sonra yer aldığı vurgulanmalı ve örnek cümleler verilmelidir. Örnek 

cümlelere öncelikle birçok ortak özellik gösteren en basit yapılardan başlamak daha yerinde olacaktır. 

Cümlede sıfatın konumu ile ilgili benzerlikler: 

L1: Tükçe (SOV): Bu çok zor bir soru(dur). 

L2: İngilizce (SVO): This is a very difficult question. 

L3: Almanca (SVO): Dies ist eine sehr schwierige Frage. 

 

Ana dili Türkçe olanlarda en çok karşılaşılan söz dizimsel hatalar: 

Hier Jacke ausmachen.   /Burada ceketinizi çıkarın. 

Teekanne die Ofen setzen. /Çaydanlığı ocağa koy. 

Eine Katze Fisch alle essen. /Bir kedi balığın hepsini yedi. 

Almancayı yeni öğrenenlerde en çok karşılaşılan hatalar arasında cümle ögelerinin dizilişi 

başta gelmektedir. Cümle ögelerinin dizilişi üzerinde yoğunlaşan hatalarda Türkçenin cümle 

dizilişinin etkisi oldukça açıktır. Örnek Almanca cümlelerde yüklemin Türkçede olduğu gibi, 

cümlenin sonuna atıldığı görülmektedir ve ayrıca şahsa göre çekilmeyip mastar haldedirler. Özellikle 

başlangıç düzeyinde yapılan dilbilgisi hatalarının büyük çoğunluğunun Türkçedeki sözcük dizimiyle 

ilintili olduğu söylenebilir. Almanca ile Türkçe karşılaştırıldığında en büyük farklılık ve anadili 

Türkçe olanlar için belki de en büyük güçlük yüklemin cümlenin en sonunda bulunmasıdır. 

Ortak yönler: 5. Sıfatların yükseltilmesi (Steigerung von Adjektiven) 

Bilindiği gibi Türkçede sıfatlarla (üstünlük zarfları) yapılan karşılaştırmalarda sıfatların 

önüne komparatifte daha, superlatifte en sözcüğü getirilir. İngilizcede sıfatların derecelendirilmesi iki 

şekilde yapılmaktadır. Birincisi, Almancada olduğu gibi tek heceli sıfatların sonek alarak 

yükseltilmesidir. İkincisi ise, değişmeyen çok heceli sıfatın önüne Türkçede olduğu gibi ayrı 

sözcükler getirilmesidir. İngilizcede çok heceli sıfatın başına komparatifte more ve superlatifte the 

most getirilir. İngilizcede olduğu gibi Almancada da sıfatların yalın (Positiv), karşılaştırma 

(komparatif / Komparativ) ve en üstünlük (superlatif / Superlativ) derecelerinin bulunduğu 

görülmektedir. Sıfatların düzenli yükseltilmesi incelendiğinde Almancada komparatifte er ve 

superlatifte ise ste sonekinin eklenmesi gerektiği anlaşılmaktadır. Türkçede sıfatlarla karşılaştırma 

yapıldığında sıfat yalın kalır. Bu noktada Almanca öğrenirken İngilizceden yararlanmak işimizi 

kolaylaştırabilir. 
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L1: Tükçe (SOV): büyük, daha büyük, en büyük 

güzel, daha güzel, en güzel 

L2: İngilizce (SVO): big, bigger, the biggest 

nice, nicer, the nicest 

L3: Almanca (SVO): groß, größer, am größten  

schön, schöner, am schönsten 

Alman dilini yeni öğrenenler İngilizcedeki benzerliklerden yararlanma yolunda giderler ise 

sıfatların derecelendirilmesinde büyük yarar sağlayacaklardır. Böylece önceden İngilizce bilenler 

bilinenden yola çıkarak sıfatların derecelendirilmesini daha kolay öğrenebilirler. Özellikle İngilizce 

ile benzerlik gösteren yapılar üzerinde durulduğunda olumlu transferler yapılabilir. Öncelikle 

sıfatların çekiminin kısa sürede öğrenilmesi sağlanabilir. Farklılıkların sorun oluşturmaması için 

Almancada tek heceli ve çok heceli sıfatlar arasında bir ayırım yapılmadığından more ve the most 

yapısının Almancada bulunmadığından da söz edilmelidir. 

Ortak yönler: 6. Yardımcı Fiil  (to Be / Sein/ -dır) 

Aşağıda örnek olarak Almancadaki sein yardımcı fiilinin ve İngilizce karşılığı olan to be 

fiilinin çekimiyle ilgili kalıp cümleler verilmiştir:  

L1 Türkisch: - dır/olmak  O okuldadır.  

L2 Englisch: be He is at the school. 

L3 Deutsch: sein Er ist in der Schule. 

Yukarıda verilen örnek cümlede görüldüğü gibi, Almancadaki sein ve İngilizcedeki to be fiili 

özneye göre çekilerek 2. sıradaki yerini almıştır. Oysa Türkçede cümle sonunda sadece şahıs eki –im 

bu dillerdeki fiil ve şahıs ekini karşılamaktadır. Bu nedenle L3 olarak Almanca öğrenen Türkler SEIN 

fiilini sıklıkla yanlış kullanmaktadırlar. Türkçede –dır eki çoğu cümlede terk edilebildiğinden 

Almanca öğrenenler SEIN fiilini tamamen terk etmeye ve ayrıca yanlış çekmeye eğilim 

göstermektedirler. (Buna dair birkaç örnek: Er in Kayseri. / Ich zwanzig Jahre alt.  Ich verheiratet.) 

4. SONUÇ 

Çalışmamızda ortaya koymaya çalıştığımız gibi, bugün Türkiyede birinci yabancı dil (L2) 

ağırlıklı olarak İngilizce ve ikinci yabancı dil (L3) olarak Almanca öğrenilmektedir. Almancanın 

ikinci yabancı dil olarak İngilizceden sonra veya İngilizce ile birlikte öğrenilmesi öğrenenlere ve 

öğretenlere bazı kolaylıklar sağlamaktadır. Burada İngilizce Almancanın rakibi durumunda değil, 

daha çok yardımcısı durumunda değerlendirilmelidir. Birçok dilbilgisi kuralının benzerlikler 
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göstermesi olumlu transferler yardımıyla avantaja dönüştürülebilir. Bunu yapabilmek için Almanca 

öğrenen kişide var olan yabancı dil öğrenme deneyiminden etkili ve sistematik bir şekilde 

yararlanmak gerekir. Bu süreçte İngilizcenin etkili olarak kullanılabilmesi için Almanca – İngilizce 

olarak hazırlanmış karşılaştırmalı ders materyallerinden yararlanılmalıdır. Böylece yabancı dil 

öğrenen kişi önceden bildiği İngilizce dilbilgisi yardımıyla yabancılık hissetmeden yeni bir yabancı 

dil öğrenme olanağını yakalayabilir.  

Sözcük dağarcığının oluşturulması yanında temel düzeydeki dilbilgisi kurallarının iki dil 

arasında önemli benzerlikler göstermesinden dolayı İngilizceden düzenli ve sistematik biçimde 

yararlanılabilir. Benzerliklerden yararlanmanın beraberinde getirdiği rahatlık ve güvenle öğrenciler 

ikinci yabancı dile daha kolay uyum sağlayabilirler. Bu durumda İngilizce bilen bir öğrenci hedef dil 

durumunda bulunan Almancayı öğrenirken birçok dilsel fenomenle karşılaşmayacak, İngilizce ve 

Almancayı karşılaştırdığında birçok ortak yapıya sahip olduklarını da görecektir. 

Özellikle birçok insanın gittikçe daha erken bir yaşta L2 olarak İngilizce ile tanıştığını göz 

önüne alırsak, Almanca öğrenirken İngilizceden yararlanmanın kaçınılmaz olduğu da anlaşılmaktadır. 

Türkiye’de İngilizce devlet okullarında L2 olarak 9-10 yaşlarından itibaren diğer özel okullarda daha 

erken bir dönemde öğrenilmektedir. Almanca ise L3 olarak Lise’den itibaren 14-15 yaşlarında 

öğrenilmeye başlanmaktadır.  

Almanca yapı ve pragmatik açıdan İngilizceye Türkçeye olduğundan daha yakındır, 

dolayısıyla öğrenci bildiği L2 ile L3’ü ister istemez karşılaşırma yoluna gitmektedir.  Ana dili Türkçe 

olanlar için L3-Almanca öğreniminde yakın akraba dil olan L2-İngilizce “köprü dil” görevi görebilir. 

İngilizce ve Almanca arasındaki benzerlikler Türkçeden yola çıkarak anlaşılması zor bazı konuların 

öğrenilmesini olumlu transferlerle kolaylaştırmaktadır. Bu aşamada olumlu transferlerin farklı etkileri 

olacaktır. Öncelikle L2-İngilizce öğreniminde elde edilen mevcut yabancı dil öğrenme bilgisi değişik 

alanlarda olumlu katkı sağlayacaktır. Bunlar arasında kelime hazinesi, okuma becerileri, özellikle 

anlamlandırma ve dilbilgisel yapılar sayılabilir. L2 ve L3 karşılaştırması öğrenme sürecini olumlu 

yönde etkilemesine rağmen, sözcük dizimi ve telaffuz konusunda olumsuz transferler de 

görülebilmektedir.  

İki yabancı dil arasındaki dilbilgisel farklılıklardan ziyade benzerliklerin vurgulanması yararlı 

olacaktır, çünkü İngilizce ve Almancanın yapısının birbirine çok yakın olması bazen karışıklıklara da 

yol açabilmektedir. Buna göre dilbilgisel benzerlikler konu edilerek İngilizcenin rahatsız edici etkisi 

azaltılmalıdır. Buna karşın sözcüklerin öğrenilmesinde anlam farklılıkları ve benzerlikleri 

vurgulanmalıdır. Böylece benzer İngilizce sözcükler yeni Almanca sözcüklerin anlaşılmasını ve 

öğrenilmesini kolaylaştıracaktır. Aynı ve benzer sözcükler yanında İngilizceden Almancaya yapılan 

yanlış sözcük aktarmalar görülmektedir. Eğer İngilizce Almanca dersinde belirli bir temel oluşturmak 

için özellikle başlangıç döneminde kullanılabilir ise, o zaman öğrencide birinci yabancı dilin yararlı 
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olduğu düşüncesi oluşacaktır. Böylece bilinen birinci yabancı dilin ikinci yabancı dili öğrenmede 

sistemli olarak kullanmanın yarar sağladığı ve ikinci yabancı dilin etkin olarak kullanılması 

gerektiğine inanacaklardır. O zaman birinci yabancı dil olarak bilinen İngilizce Almanca öğrenmede 

olumsuz çağrışımlara yol açan sorun değil “yararlı bir geçiş aracı” olarak algılanacaktır. Öğrenciler 

kendi kendilerine bilinçli olarak Almanca ile İngilizce arasında karşılaştırma yapmaya 

cesaretlendirilmelidirler, çünkü o zaman bildikleri İngilizcenin Almancayı anlamakta ve yeni 

sözcükler öğrenmede yararlı olduğunu fark edeceklerdir. 

Sonuç olarak: Almanca öğrenen Türkçe anadilliler İngilizce ile yaptıkları karşılaştırmalı 

analizlerle birlikte keşfettikleri ortak yönlerle başlangıçta Alman dili karşısında hissettikleri ilk 

güvensizlik ve çaresizlik hislerini yenmekte güçlük çekmeyeceklerdir. 
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ÖZET 

Bu çalışmada yükseköğretimde öğrencilerinin bilişsel farkındalık düzeyleri belirlenmeye 

çalışılmış ve öğrencilerin yabancı başarılarını ne yönde etkilediği araştırılmıştır. Bilişsel farkındalık, 

öğrencilerin kendini tanıması ve bildiklerinin yanı sıra bilmeklerinin de ortaya koyması bakımından 

önemli bir kavramdır.  Özellikle yabancı dilin her zaman gündemde kaldığı, toplumların ve bireylerin 

vazgeçemediği bir eğitim öğretim alanı olduğu dikkate alınacak olursa farkındalık ayrı bir anlam ve 

önem kazanmaktadır. Bu bakımdan öğrencilerin yabancı dil bilgilerini ve  kendilerini değerlendirme 

fırsatı sunacak olan bilişsel farkındalık konusu ilgili bu araştırma akademik açıdan öğrencilerin ve 

toplumların gelişim düşüncelerine ışık tutacaktır. 

2009-2010 eğitim-öğretim yılında Ahi Evran Üniversitesinde öğrenim görmekte olan 

öğrenciler çalışma evreni(sınırlandırılmış evren) olarak belirlenmiştir. Kırşehir il merkezinde bulunan 

Ahi Evran Üniversitesine bağlı yüksekokul ve fakültelerde okuyan öğrencilerden tesadüfi( seçkisiz) 

örneklem yoluyla, farklı bölüm ve sınıflarda okuyan 263 öğrenci, çalışma örneklemini oluşturmuştur.  

Araştırma verilerinin toplanma sürecinde Namlu (2004) tarafından geliştirilen ve geçerlik 

güvenirlik çalışması yapılmış olan “Bilişötesi Öğrenme Stratejileri Ölçme Aracı” işe koşulmuştur. 

Örnekleme alınmayan öğrencilere uygulama sonunda ölçeğin iç tutarlık katsayısı (Cronbach Alpha) 

0,842 olarak bulunmuştur. Diğer taraftan, öğrencilerin yabancı dil ve akademik başarılarına ilişkin 

veriler (karne notları) öğrenci bilgi sistemleri üzerinden öğrencilerden alınan izin çerçevesinde, 

öğrenci numaraları kullanılarak elde edilmiştir. Veriler analiz edilip yorumlanmak üzere bilgisayar 

mailto:menderesunal@gmail.com
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ortamına aktarılmış ve SPSS.15 paket programı aracılığı ile istatistiksel işlemler yapılmıştır. 

Araştırmanın alt problemlerine cevap bulabilmek için frekans (f), yüzde (%), aritmetik ortalama ( X ) 

ve standart sapma (ss),t-testi, ANOVA ve Tukey Test kullanılarak hesaplamalar yapılmış ve verilerin 

analizi sonunda tartışma ve önerilere yer verilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Bilişötesi, Yabancı Dil, Akademik Başarı, Üniversite Öğrencileri 

 

ABSTRACT 

In this study the relationship between the meta-cognitive strategies of university students and 

their foreign language and general academic success were examined. 

Meta-cognition refers to awareness and monitoring of one’s thoughts and performance, or 

simply, thinking about thinking which is an important factor identifying the successful and 

unsuccessful students in educational process. It also refers to higher-order mental processes involved 

in learning such as making plans for learning, using appropriate skills and strategies to solve a 

problem, making estimates of performance and determining the extent of learning. 

Meta-cognition is important in learning and it is a strong predictor of academic success. 

Students with good meta-cognition demonstrate good academic performance compared to students 

with poor meta-cognition. So, effective studying is as important as the study period of time to reach 

the success. Students with poor meta-cognition may benefit from meta-cognitive training to improve 

their meta-cognition and academic performance. So, it is necessary to investigate the meta-cognitive 

strategies of the students.  

The data of this study were gathered from randomly chosen undergraduate students who have 

been studying at Ahi Evran University which is the restricted universe of the study, in the first term of 

2009-2010 academic year. Randomly chosen 263 students from different departments of Ahi Evran 

University were included in the sample of the study.  

“Meta-cognition Awareness Inventory” developed by Namlu (2004) that is a survey 

instrument including 4 components of meta-cognition, 21 items, was used to collect data. The alpha 

coefficient of the scale was calculated as 0,842. On the other hand, the grades of students in the first 

term were taken as the data for students’ academic success in foreign language.  The data were 

analyzed by using frequencies, percentages, t test and one way ANOVA by the help of SPSS package 

program. 

Key words: Meta-cognition, Foreign Language, Academic Success, Undergraduate Students 
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1. GİRİŞ 

Eğitim toplumun temel taşı olan bireylerin her yönüyle donanımlı bir şekilde yetiştirilmesini 

hedeflemektedir. Öğretim faaliyeti ile okul ve okul dışı etkinlikler olarak sınırları çizilmiş olan 

öğrenme, bilişsel farkındalık kavramı ile daha da bireyselleştirilmiş ve bireye özgü hale gelmiştir. 

Yani öğrenciler pasif öğretimden çok aktif öğrenme ile ön plana çıkmışlar, kendi yollarını kendileri 

belirler hale gelmişlerdir. Bu nedenle öğrencileri ve öğrenme biçimlerinin tanıması, bu bakış açısı ile 

eğitimin geliştirilmesi ve planlanması son zamanlarda zorunluluk hale gelmiştir. 

Öğretim kavramı yerine öğrenme kavramı daha çok kullanılmakta ve bireyselleştirilmiş 

öğrenme anlayışı gün geçtikçe daha da önem kazanmaktadır. Öğrencilerin öğrenme, hatırlama, 

düşünme ve kendini motive etme becerileri ön plana çıkarılmaktadır (Weinstein ve Mayer,1986). Bu 

bağlamda Shuell (1988)’e göre öğrenme; bireyin aktif ve bilinçli olarak bazı stratejileri kullanarak 

çevreden bilgi edinmesi ve hafızasında var olan bilgilerle birleştirerek kendinde kalıcı davranışlar 

oluşturması süreci olarak tanımlamaktadır. Namlu (2003) ise, öğrenmenin gerçekleşmesinde 

bireyselliği ön plana çıkaran öğrencinin öğrenme stratejileri olduğunu vurgulamaktadır. 

Öğrenme stratejisi en basit tanımıyla; bireyin kendi kendine öğrenmesini kolaylaştıran 

tekniklerden her biridir. Öğrenme stratejileri belleğe yerleştirme, geri getirme gibi bilişsel stratejileri 

ve yönlendirici bilişötesi süreçlerini kapsayan, öğrenenin öğrenmesini etkileyen davranış ve düşünme 

süreçlerine işaret etmektedir(Arends, 1997). Öğrenme stratejileriyle, öğrencinin bilgiyi işleyerek kalıcı 

biçimde öğrenmesi amaçlanmaktadır. 

Weinstein ve Mayer (1986) öğrenme stratejilerini iki grupta toplamıştır. Birinci grup, aktif 

strateji anlamında bilişsel stratejiler, ikinci grup ise destek stratejileri anlamında, bilişötesi 

stratejilerdir. Oxford (1990) bu gruplamayı benimseyerek, bu iki gruba doğrudan ve dolaylı strateji 

adlarını vermiştir. Genelde doğrudan stratejiler içerisinde bilişsel öğrenme stratejilerine, destek veya 

dolaylı öğrenme stratejileri içerisinde ise bilişötesi ve duyuşsal öğrenme stratejileri adını vermiştir. 

Biliş, etrafımızdaki dünyayı öğrenmemizi ve anlamamızı sağlayan zihinsel etkinliklerdir. 

Bilişötesi ise, bilişsel süreçlerin fark edilmesi, izlenmesi ve kontrolüyle ilgilidir (Baird, 1990; 

Gunstone ve Mitchell, 1998). Bilişötesi kavramı ilk olarak Flavell tarafından kullanılmıştır. Flavell 

(1987) bilişötesini; kişinin bilişsel süreciyle ilgili bilgisi olarak tanımlamıştır. (Açıkgöz, 2000) 

Bireylerin bilişsel süreçlerini fark etmesi, izlemesi ve kontrolü ve öğrenmeyi planlama, kavramayı ya 

da anlam çıkarmayı yönetme ve kendini değerlendirme stratejileri bilişötesine ait stratejiler olarak 

sınıflandırmaktadır (Akt. Eylem   ve Ergin, 2007). 

Düşünmeyi düşünme (Blakey ve Spence, 1990; Livingston, 1997) olarak tanımlanan bilişötesi, 

genel olarak bireyin kendi biliş sistemi, yapısı, çalışması hakkındaki bilgisidir. Bir başka deyişle, 

insanların kendi biliş süreçlerinin ve bu süreçlerin nasıl çalıştığının farkında olmalarıdır. Kişinin 

kendisi hakkındaki farkındalığını ifade eden bilişötesi kavramının; düşünme hakkında düşünmeyi, 



II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi  1470  
 

II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongre Kitabı 

kişinin neyi bilip neyi bilmediğini bilmesini ve kişinin düşüncesinin değişik yönlerinin farkındalıgını 

ifade ettiği söylenebilir (Namlu, 2004). 

Senemoğlu (2003), “biliş”i bir şeyi anlama olarak tanımlarken, “üst biliş”i herhangi bir şeyi 

anlamaya ek olarak, onu nasıl öğrendiğinin de farkında olma, nasıl öğrendiğini bilme olarak 

tanımlanmaktadır. Diğer taraftan Flavell (1979), üst bilişsel bilginin bilişsel bilgiden farklı olmadığını 

kabul eder. Burada önemli olan bilginin nasıl kullanıldığındadır.  

Öğrenciler, teorik olarak tanımlamaları ortaya konan biliş ve bilişötesi ile ilgili olarak bazı 

stratejileri öğrenme sürecinde işe koşmaktadırlar Bilişötesi öğrenme stratejileri ilk zamanlarda bilişsel 

öğrenme stratejileri ile birleşik ele alınırken, daha sonraları bilişötesi kavramının bilişsel yapıdan 

farklı olduğu dikkate alınarak ayrı çalışma alanı olarak kabul görmüştür. Weinsten ve Mayer (1986) 

biliş ile bilişötesi arasındaki farkı; “biliş bilgiyi işleme sırasındaki süreçken, bilişötesi öğrencinin 

bilgiyi işleme süreci hakkındaki bilgisidir” seklinde açıklamaktadırlar. Bilişsel ile bilişötesi öğrenme 

stratejileri arasındaki farkı öğrenme stratejilerinin bilişsel boyutunun “ne” ve “nasıl” kavramlarını 

kapsadığını, bilişötesi boyutunun ise “ne zaman” ve “neden” sorularına yönelik olduğunu 

vurgulayarak belirtmiştir. 

Bilişötesi stratejiler  O’Neil ve Abedi (1996)’ye göre üst biliş, planlama, kendini izleme, 

bilişsel stratejiler ve farkındalıktan oluşur. Planlama, kişinin belirli bir amaca ilişkin plan yapması, 

kendini izleme, kişinin amaca ulaşıp ulaşmadığını izlemek için kendini kontrol etmesi, bilişsel 

stratejiler, kişinin zihinsel aktivitesini izlemek için sahip olması gereken stratejiler, farkındalık ise 

kişinin bilgi, yetenek ve tutumlarının farkında olmasıdır (Özge ve. Diğ. 2009). 

Bilişötesi (meta-cognitive) stratejileri sadece öğrenme üzerine değil aynı zamanda öğrenmenin 

içselleştirilmesi ve kalıcılığı ile de ilgilidir. Her alanda olduğu gibi yabancı dil öğreniminde bilginin 

kalıcılığı ve öğrenenin farkındalığı ön plandadır. Her fırsatta ifade edilen yabancı dil öğretimi ve 

öğrenimi, günümüzde daha da önemli hale gelmiştir. Küreselleşme ve uluslar arası etkileşim gereği 

toplumlar sadece ulusal gelişmelerden değil aynı zamanda diğer ülkelerdeki gelişmelerden de 

etkilenmektedir. Bireyler sadece yerel olaylarla değil küresel olaylarla da ilgilemektedir. Yabancı dil 

sayesinde insanlar diğer toplumları, farklı kültürleri ve küresel arenada yapılan bilimsel çalışmaları 

takip etmek fırsatı yakalayabilmektedir. Okullarda farklı metot ve yöntemlerle, farklı saat ve kredi 

ağırlıkları ile okutulan yabancı dil başarısı tartışmaya açıktır. İlköğretim, ortaöğretim ve 

yükseköğretim kademelerinde okutulan yabancı dil hazırlık veya ağırlıklı yabancı dil öğretim 

uygulaması hariç, üniversiteden mezun olana kadar gelişme kaydetmeden sadece ilköğretim 6.sınıf 

seviyesinde kalmaktadır(Ünal,2007). Bu durumda yabancı dil öğretimi konusunun ciddiyetle ele 

alınması ve öğrencilerin ise meta-cognitive yaklaşımla kendi yabancı dil bilişsel farkındalıklarını 

gözden geçirmesinde fayda vardır. Yani, öğrencilerin ne düzeyde yabancı dil bilgisine sahip oldukları, 

ne bilip ne bilmediklerini düşünmeleri, yabancı dil çalışmalarını, planlama, örgütleme, denetleme ve 
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değerlendirme bilişötesi stratejilerini (Namlu,2004) ne derece işe koştuklarının ortaya konması 

gereklidir.  

Araştırmanın Amacı 

Bu araştırma, Bu çalışmada yükseköğretimde öğrencilerin bilişsel farkındalık düzeyleri 

belirlenmeye çalışılmış ve öğrencilerin akademik başarılarını ne yönde etkilediği araştırılmaya 

çalışılmıştır. Bu amaca ulaşmak için şu sorulara yanıt aranmıştır: 

a. Öğrencilerin cinsiyetleri ile bilişsel farkındalık düzeyleri anlamlı bir fark oluşturmakta 

mıdır? 

b. Öğrencilerin yabacı dil hazırlık / yabancı dil ağırlıklı lisede okuma durumları ile bilişsel 

farkındalık düzeyleri anlamlı bir fark oluşturmakta mıdır? 

c. Öğrencilerin yabancı dil başarı notları, bilişsel farkındalık düzeylerine göre anlamlı bir 

fark oluşturmakta mıdır? 

Sınırlılıklar 

Araştırmanın verileri ve bulgularının kaynağı,  

a) 2009-2010 öğretim yılında Ahi Evran Üniversitesi öğrencileri ile 

b) Örnekleme alınan öğrencilerin ölçek sorularına verdikleri cevaplarla  

c) Yabancı dil dersi Ortak YÖK dersi ile 

d) Yabancı dil dersi İngilizce ve  

e) Birinci sınıfların yabancı dil başarı notları birinci dönem yılsonu başarı notları ile 

sınırlandırılmıştır. 

 

2. YÖNTEM 

Araştırma Modeli 

Bu araştırmada, betimsel yöntem kullanılmıştır. Betimsel (Survey) çalışmalarda mevcut olan 

durum belirlenmek istendiğinden, bu tür çalışmalar genellikle doğal ortamda yapılmaktadır (Karasar, 

2004), Bu yöntemle öğrencilerin var olan bilişötesi öğrenme stratejileri ve yabancı dil becerileri ile 

akademik başarıları arasındaki ilişki betimlenmeye çalışılmıştır. 

Evren ve Örneklem 

Çalışmada Yükseköğretimde okuyan öğrenciler evreni temsil etmektedir. Ancak evreninin çok 

büyük olasından dolayı veri toplama ekonomikliği ve verilere ulaşma kolaylığı açısından Ahi Evran 

Üniversitesi öğrencileri çalışma evreni(sınırlandırılmış evren) olarak belirlenmiştir. Örnekleme dahil 

edilen 263 öğrenci ise rastgele seçilmiştir.  

Araştırmanın örnekleme giren 263 Ahi Evran Üniversitesi öğrencilerinin demografik 

özellikleri tablo 1’de verilmiştir. 
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Tablo 1.  Örneklemdeki öğrencilerin demografik özelliklere göre dağılımı 

DEĞİŞKENLER f 

Eğitim Fakültesi 237 

Meslek Yüksekokulu 26 

Erkek 119 

Kız 144 

Hazırlık/ Ağırlıklı Yab. Dil okudu 89 

Hazırlık/ Ağırlıklı Yab. Dil okumadı 174 

 

Toplam 

 

263 

 

Veri Toplama Aracı 

Araştırma verileri iki bölümde toplanmıştır. Birinci kısımda öğrencilere ait kişisel bilgilerin 

yanında yabancı dil notları ve dönem notlarına ilişkin sorular yer almaktadır. İkinci kısımda ise 

Namlu(2004) tarafından geliştirilen ve geçerlik güvenirlik çalışması yapılmış olan “Bilişötesi 

Öğrenme Stratejileri Ölçme Aracı” işe koşulmuştur.   Ölçeğin güvenirlik çalışması ile ilgili olarak, 

örnekleme alınmayan öğrencilere uygulama sonunda ölçeğin iç tutarlık katsayısı 0,842 olarak, tekrar 

hesap edilmiştir. Toplam 21 madde ve dört faktörden oluşan ölçekte birinci faktörde altı maddenin 

öğrenmeye yönelik yapılan planlama stratejilerinin toplandığı için bu faktöre “planlama stratejileri” 

ismi verilmiştir. Altı maddeden oluşan ikinci faktörde öğrenme etkinliğini düzenlemede yapılacak ön 

düzenlemeler ile ilgili maddelerin toplandığı görülüğünden bu faktöre “örgütleme stratejileri” adı 

verilmiştir. Üçüncü faktörde ise beş madde bulunmaktadır ve bu maddelerin ortak özelliğinin 

örgencinin öğrenmesine yönelik kontrol ve denetleme stratejileri olduğu söylenebilir. Dolayısıyla, bu 

faktöre “denetleme stratejileri” denilmiştir. Değerlendirme stratejilerinin toplandığı dördüncü faktörde 

ise dört madde bulunmaktadır. Bu maddelerin taşıdığı anlamdan yola çıkarak bu faktöre 

“değerlendirme stratejileri” adı verilmiştir (Namlu, 2004). 

Öğrencilerin yabancı dil ve akademik başarılarına ilişkin veriler öğrencilerin bilgisi ve izni ile 

öğrenci sisteminden internet üzerinden elde edilmiştir. Daha sonra öğrencilerin 4’lük sitemde 

karnelerinde yer alan notları üç gruba ayrılmıştır.  
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Grup : 0 - 1.99 arası başarısız olanlar 

Grup: 2.00 – 2.99 orta düzeyde başarılı olanlar 

 Grup: 3.00 – 4.00 başarı düzeyleri yüksek olanlar. 

Verilerin Çözümlenmesi 

Veri toplama aracı ile elde edilen nicel verilerin çözümlemesinde bilgisayardan 

yararlanılmıştır. Alt problemlere yönelik olarak toplanan veriler bilgisayara aktarılmış ve aktarılan 

veriler üzerinde istatistiksel analizler için SPSS paket programından yararlanılmıştır. Araştırma alt 

problemleri ile ilgili testten alınan puanlarla ilgili frekans, yüzde, aritmetik ortalama, standart sapma 

hesaplanmış ve ikili değişkenler için t testi ve ikiden fazla değişkenler için Tek Yönlü Varyans Analizi 

(One Way Anova) ve anlamlı farkın kaynağını tespit etmek için de Tukey testi uygulanmıştır. 

3. BULGULAR VE YORUM 

Bu bölümde ölçekten elde edilen veriler ve bu verilerin analizi sonunda yorumlamalara yer 

verilmiştir 

2-Öğrencilerin cinsiyetleri ile bilişsel farkındalık düzeyleri anlamlı bir fark oluşturmakta 

mıdır? 

Tablo 2a:  Öğrencilerin cinsiyetleri ile bilişsel farkındalık düzeyleri  

Cinsiyet n X  SD df t p 

Bay 119 2,6625 ,46771 261 -3,659 ,000 

Bayan 144 2,8502 ,35954    

Tablo 2a:  incelendiğinde, öğrencilerin cinsiyetleri ile bilişötesi öğrenme stratejileri puanları 

arasındaki fark anlamlıdır (t(261)= -3,659,  p<.05). Erkek öğrencilerin bilişötesi öğrenme stratejileri 

puanlarının ortalaması X = 2,66 iken, bayan öğrencilerin ortalaması X =2,85’dir. Bu bulgu, 

öğrencilerin bilişsel farkındalık düzeylerinin cinsiyete göre anlamlı fark oluşturduğunu ve bu farkın 

bayan öğrenciler lehine olduğunu göstermektedir. 

Tablo 2b:  Öğrencilerin cinsiyetleri ile yabacı dil başarı düzeyleri 

Cinsiyet n X  SD df t p 

Bay 119 5,9412 1,72368 261 -5,309 ,000 

Bayan 144 6,9931 1,48887    
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Tablo 2b: incelendiğinde, öğrencilerin cinsiyetleri ile yabancı dil başarı puanları arasındaki 

fark anlamlıdır (t(261)= -5,309,  p<.05).  Erkek öğrencilerin yabancı dil puanlarının ortalaması X = 

5,9412 iken, bayan öğrencilerin ortalaması X =6,9931’dir. Bu bulgu, öğrencilerin yabancı dil başarı 

düzeylerinin cinsiyete göre anlamlı fark oluşturduğunu ve bu farkın bayan öğrenciler lehine olduğunu 

göstermektedir. 

Tablo 2c:  Öğrencilerin cinsiyetleri ile genel başarı düzeyleri 

Cinsiyet n X  SD df t p 

Bay 119 223,7479 66,05984 261 -8,023 ,000 

Bayan 144 275,7153 37,25956    

Tablo 2c: incelendiğinde, öğrencilerin cinsiyetleri ile genel başarı puanları arasındaki fark 

anlamlıdır (t(261)= -8,023,  p<.05).  Erkek öğrencilerin genel başarı puanlarının ortalaması X = 

223,7479 iken, bayan öğrencilerin ortalaması X =275,7153’dür. Bu bulgu, öğrencilerin genel başarı 

düzeylerinin cinsiyete göre anlamlı fark oluşturduğunu ve bu farkın bayan öğrenciler lehine olduğunu 

göstermektedir. 

2-Öğrencilerin yabacı dil hazırlık / yabancı dil ağırlıklı lisede okuma durumları ile bilişsel 

farkındalık düzeyleri anlamlı bir fark oluşturmakta mıdır? 

 

Tablo 3: Öğrencilerin YDL hazırlık / YDL ağırlıklı lisede okuma durumları ile bilişsel 

farkındalık düzeyleri farkı 

Hazırlık /  Yoğun 

yab. dil 
n X  SD df t p 

Evet 89 2,7619 ,36913 261 -,104 ,917 

Hayır 174 2,7677 ,44707    

Tablo 3 incelendiğinde, öğrencilerin yabancı dil/yabancı dil ağırlıklı lise okuma durumları ile 

bilişötesi öğrenme stratejileri puanları arasında anlamlı fark yoktur. (t(261)= -,104  p>.05). Yabancı 

dil/yabancı dil ağırlıklı lisede okumuş olan öğrencilerin bilişötesi öğrenme stratejileri puanlarının 

ortalaması X = 2,7619 ve okumayan öğrencilerin ortalaması X =2,7677’dir. Bu bulgu, öğrencilerin 
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yabancı dil/yabancı dil ağırlıklı lisede okuma durumlarına göre bilişsel farkındalıkları anlamlı fark 

oluşturmamaktadır. 

3-Öğrencilerin yabancı başarı dil notları, bilişsel farkındalık düzeylerine göre anlamlı bir fark 

oluşturmakta mıdır? 

Tablo 4: Öğrencilerin yabancı başarı dil notları ile bilişsel farkındalık düzeyleri farkı 

Yabancı dil 

başarı durumu 
n X  SD df t p 

Başarısız 40 2,5500 ,36023 261 -3,593 ,000 

Başarılı 223 2,8044 ,42082    

Tablo 4 incelendiğinde, öğrencilerin yabancı dil başarı notları ile bilişötesi öğrenme stratejileri 

puanları arasındaki fark anlamlıdır (t(261)= -3,593, p<.05). Yabancı dil dersinden başarısız olan 

öğrencilerin bilişötesi öğrenme stratejileri puanlarının ortalaması X = 2,55 iken, başarılı olanların 

ortalaması X =2,80’dir. Bu bulgu, anlamlı farkın başarılı öğrenciler lehine olduğunu göstermektedir. 

Wenden (1986)’in yapmış olduğu çalışmada nasıl öğreneceğini keşfeden öğrencilerin yabancı 

dil öğrenmede daha başarılı ve istekli oldukları bulgusuna ulaşmıştır. Öz( 2007)’e göre bazı davranış 

ve düşüncelerin öğrencilerin öğrenmeleri üzerine etkisi üzerine yapılan çalışmalarda bilişötesi 

stratejilerin seçiminin önemli bir etken olduğu ve yabancı dil öğrenme ile aralarında güçlü bir 

bağlantının varlığından söz edilmektedir (Abraham ve Vann, 1987; Horwitz, 1987, 1988). 

Paris ve Jacobs (1984)  ile Baird ve Northfield (1992)’ ün yapmış oldukları çalışmada 

bilişötesi stratejiler öğrencilerin başarısızlıklarını gidermede önemli role sahiptir. Yapılan 

araştırmalarda bilişüstü becerilerin öğretildiği ve ilerlemesinin sağlandığı durumlarda, öğrencilerin 

öğrenmelerinin arttığı ortaya koyulmuştur. 

 

4.SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu bölümde elde edilen bulgular doğrultusunda varılan sonuç ve getirilen önerilere yer 

verilmiştir. 

1-Öğrencilerin cinsiyetlerine göre bilişötesi stratejileri kullanma düzeyleri farklılık 

göstermektedir. Bayan öğrenciler bilişötesi stratejileri erkek öğrencilere göre daha fazla 

kullanmaktalar ve bayan öğrencilerin hem yabancı dil başarıları hem de genel akademik başarı 

düzeyleri erkeklere göre anlamlı fark göstermektedir. 
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Bu bağlamda erkek öğrencilerin ders ile ilgilerini ve bilişötesi stratejileri kullanmalarını 

sağlayacak tedbirler alınmalıdır. Bu öğrencilere belirli dönemlerde bilgilendirme toplantıları 

düzenlenebilir ve grup olarak sosyal etkinliklere katılımları sağlanarak etkileşimle motive olmaları 

sağlanabilir. 

2-Yabancı dil hazırlık/ağırlıklı yabancı dil okuyanlar ile okumayanlar arasında bilişötesi 

stratejileri kullanma açısından anlamlı fark bulunmamıştır.  

3- Öğrencilerin bilişötesi stratejileri kullanma düzeyleri ile yabancı dil başarıları arasında 

bilişötesi yüksek düzeyde olanlar lehine anlamlı fark vardır. Bu bulgu planlı çalışan, çalışacağı 

konuları örgütleyen, yaptığı çalışmayı denetleyen ve değerlendiren öğrencilerin yabancı dilde daha 

başarılı olduklarını göstermektedir. 

Sonuç olarak öğrencilerin bilişötesi stratejileri kullanma düzeyleri yükseldikçe yabancı dil 

başarıları da artmaktadır. Bu durumda bilişötesi stratejileri düşük düzeyde kullanan öğrencilerin, 

başarılarını artırmaya yönelik danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinin yoğunlaştırılması, konferans, 

panel vs. toplantılar düzenlenerek bu tür öğrencilere bilişötesi ile ilgili kavramsal ve uygulamalı 

programlar düzenlenebilir.  
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ÖZET 

Bu çalışmada kaynak taraması yoluyla elde edilmiş bilgiler çerçevesinde hedef kültürün ders 

kitaplarında olması gereken nitelikleri ve öğretim süreçlerinde bu bilgileri aktarma yöntemleri seçilmiş 

ve çerçeve bir kontrol listesi oluşturulmuştur. Oluşturulan bu çerçeve 2 basamak ve 31 alt basamaktan 

oluşmaktadır. Araştırmada, İngilizce ders kitaplarında yer alan kültür ögelerini incelemede 

kullanılabilecek bir kontrol listesi hazırlamanın olabilirliği nedir, ilköğretim İngilizce ders kitaplarında 

hedef kültür nasıl tanımlanmıştır ve bu kitaplarda hedef kültür bilgisi içerik açısından nasıldır gibi üç 

temel soruya yanıt aranmıştır. Çalışmada, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilköğretim okullarında 

İngilizce derslerinde kullanılmakta olan iki (2) ders kitabı hazırlanmış kontrol listesi aracılığıyla 

değerlendirilmiştir. Sonuçlara göre, alanyazın taramasından elde edilen düşünce ve öneriler 

doğrultusunda hazırlamış olduğumuz 2 basamak ve 31 alt basamaktan oluşan kılavuzun yabancı dil 

ders kitaplarında hedef kültürün nasıl yer aldığını incelemede verimli bir şekilde kullanılabileceğini 

göstermektedir. Kültürel bağlamda sunulan içerik daha çok Türk kültürünü kapsamakta, hedef dilin 

kültürüne ise yeterince yer verilmemiştir. 

Anahtar Kelimeler: Ders Kitabı, Hedef Kültür, Bilgi, Kontrol Listesi 
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ABSTRACT 

In this study, within the scope of insight gained through literature review, specific 

characteristics of culture that coursebooks are expected to include and the methods to transfer cultural 

knowledge throghout the learning process were singled out and a control list has been prepared. This 

control list comprises 2 steps and 31 sub-groups. The questions what the viability of using a control 

list in investigating cultural eleements in coursebook is, how the target culture is defined in primalry 

school coursebooks, and how powerful these books are in terms of presentation of the target culture 

elements were three fundamental cases that were sought to be answered within the scope of the present 

study. The primary data of the study were the data collected from the analysis of the two of the 

coursebooks that are used in Ministry of  National Education’s elementary schools through the 

constructed control list. In accordance with the ideas and suggestions that have been obtained through 

the literature review, the findings of the study indicated that the constructed control list can effectively 

be used in analyzing how cultural elements are handled in course books. The content that is presented 

in the name of culture mostly covers Turkish culture, sparing little space for the target culture.  

Keywords: Coursebook, Target culture, Knowledge, Checklist 

 

1. GİRİŞ 

Tomlinson and Masuhara (2004) kültürü belirli özellikleri, inançları ve şartları paylaşan belli 

bir topluluğun yaşam biçiminin tümü olarak tanımlar ve kültürün tüm ortak ve farklılaştırıcı unsurları 

içinde barındırdığını belirtir. Bu tanıma ek olarak kültürün; amaçları, ilgileri ve yaklaşımları ortak olan 

bir grup insanın tutum ve davranışları olduğunu belirtmektedirler. Hofstede (2001), kültürün zihni 

topluca programlama biçimi olduğunu ve böylece kültürün, bir topluluğa ait bireyleri diğerlerinden 

farklı kıldığı fikrini savunmaktadır. Kültürle ilgili alanyazında, tanımlamada derine inildikçe büyük 

‘K’ ve küçük ‘k’ altbaşlıkları çıkmaktadır. Bir toplumun üretimi, dünya ve diğer kültürlere katkısı ve 

önder bireylerini içeren kapsam, büyük ‘K’ kültür olarak belirtilmektedir (Chastain, 1988; Tomalin ve 

Stempleski, 1993, Pulverness, 1995). ‘K’ kültür, toplumun bireyleri tarafından değer verilen ve gurur 

kaynağı olan; edebiyatı, sanatı, sporu, coğrafyayı, bilimsel, ekonomik ve tarihi başarıları içermektedir. 

Ancak, bu genel bakış açısına karşın, ‘yaşama biçimi olarak kültür’ de küçük ‘k’ kültür olarak 

tanımlanmaktadır. Küçük ‘k’ kültür, daha çok davranış kültürünü tarif eder (Tomalin ve Stempleski, 

1993; Pulverness, 1995).  

Hedef kültür bilgisini, Byram (1997)  yapılandırılmış ve sistematik biçimde sunulan, diğer 

kültürü anlamak için gerekli çerçeveyi sağlayan bilgi olarak tanımlamıştır. Tomlinson ve Masuhara 

(2004) ise kültür bilgisinin yüzeysel, başkaları tarafından betimlenen, kişinin kendi deneyimiyle 

değişikliğe uğratamadığı, dar anlamda sözcüklerle ifade edilebilen ve basmakalıp olduğuna işaret 
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etmektedirler. Ayrıca, bu tür bilginin tarif, örnek, istatistik, genellemeler ile aktarıldığı anekdotlar ve 

yine genellemeleri yansıtan örnek olaylar şeklinde de karşımıza çıktığını belirtmektedirler. Broady 

(2004) kültür bilgisinin, genellikle öğrenciye başka biri tarafından aktarılan, ancak öğrencinin kendi 

deneyimiyle oluşmayan bilgi olarak değerlendirmekte ve dar kapsamda örneklemeye dayandırılarak 

oluşturulan genellemelerden ibaret olduğunu, çoğu zaman da yanıltıcı olduğunu vurgulamaktadır.  

Kültürel farkındalık (cultural awareness) ise, kişinin kendi kültürel kimliğini irdeleme, 

olağan karşılanan değer ve inançlarını sorgulama, kendi kültürünü karşısındakinin kültürü ile 

karşılaştırabilme yetisidir. Bu kıyaslama, öğrencinin algılamasına ve farklılıklarla başa çıkabilmesine 

yardımcı olur (Byram, 1997; 1998). Dolayısıyla, kültürel farkındalık, kültür bilgisinin bir ileri adımı 

olarak, kültürler arasındaki farklılıkların önyargı geliştirmeden benzer ve farklı yönlerini keşfetme 

sürecidir. Bu bağlamda, karşılıklı kültürel farkındalık (cross-cultural awaraness) öğrencilerin kendi 

kültürlerine daha nesnel ve kapsamlı bakmalarını; ayrıca kendi kültürlerindeki ögelerin başkalarına 

farklı ve garip gelebileceğinin bilincini kazandırmaktadır (Broady, 2004). Böylelikle, öğrenciler ‘bakış 

açısı bilinci’ geliştirebilmektedir (Tseng, 2002).  

 Dil ve kültür öğretimi bağlamında, kültürlerarası yeterlik ve kültürlerarası iletişimsel yeterlilik 

(intercultural communicative competence) en çok tartışılagelen terimlerdir. Byram (2000) 

kültürlerarası yeterliliği beş grupta tanımlamaktadır:  

A. Tutum: Merak, açıklık, kişinin kendi ve diğer kültürlere karşı şüphelerini 

ortadan kaldırma. 

B. Bilgi: Kendisinin kültürünün ve diğer kültürün üretim ve uygulamaları, 

sosyal ve bireysel iletişim. 

C. Anlama ve bağdaştırma: Diğer kültüre ait yazılı kaynak ve olayları 

yorumlayabilme ve kendi kültüründeki yazılı kaynaklarla bağdaştırabilme. 

D. Keşfetme ve iletişim becerileri: Yeni bilgi edinebilme yetisi ve bilgi, beceri 

ve tutumları gerçek iletişimde kullanabilme. 

E. Eleştirel kültürel farkındalık/politika eğitimi: Kendi kültüründeki ve diğer 

kültürdeki uygulama ve üretimleri eleştirel biçimde değerlendirebilme 

yetisi (s. 9).  

Ülkemizdeki ilköğretim programlarının içeriğine dair yapılan en önemli eleştiri “konuların 

derinine inilememesi, programın dinamizmi/esnekliği ve programın sürekliliğinin kesintiye uğraması 

gibi üç noktada” düğümlenmektedir (Sert, 2008, s. 321). Kültür, dil kullanımının önemli bir öğesidir 

(Crystal, 1997; Kramch, 1998; Corbett, 2003; Demirezen, 1980; Brown, 1994; Genç, 2002; 2004). 

Dolayısıyla,  dil öğretimi kitaplarında yer alması gerekliliği kaçınılmazdır. Fakat, dil öğretiminde 

kullanılan kitapların, hedef kültür açısından yeterliliğinin saptanması gerekmektedir (Saraç-Süzer, 

2007). Türkiye'de yabancı dil öğretmenleri, öğrenme/öğretme hedeflerine ulaşmak için öğretim 
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sürecini biçimlendirme, belirleme ve düzenlemede doğrudan etkili ders kitabını Tebliğler Dergisi'nde 

yayımlanan listedeki ders kitapları arasından belirlemek ve seçmek durumundadırlar ki, bu yüzden 

öğretmenlerin hangi ders kitabıyla çalışacaklarını, kitabın öğrencilerine ya da öğrenme koşullarına 

uygunlugunu araştırmaları gerekmektedir. (Genç, 2002). Ders kitaplarının seçiminde göz önüne 

alınması gereken özellikler listesinde de hedef kültür ürünlerinin ve onları öğretim yöntemlerinin yer 

alması gerektiği belirtilmiştir (İnal, 2006). Bu kriterler; aktarılan kültür bilgisinin nicelik ve niteliğini, 

bilginin güncelliğini, genellemelere yol açıp açmadığını ve öğrencilerin kültürel açıdan davranış 

biçimlerini anlayıp anlayamayacaklarını içermektedir (Huhn, 1978; Cortazzi ve Jin, 1999; 

Cunningsworth, 1995; Sercu, 1998; Ünver, 2009).  Bu çalışmada da geniş bir kaynak taraması yoluyla elde edilmiş 

bulunan bilgiler çerçevesinde hedef kültürün ders kitaplarında olması gereken nitelikler ve aktarma yöntemleri seçilmiş ve çerçeve bir 

inceleme kılavuzu oluşturulmuştur. Ortaya konulmuş bulunan bu çerçeve 2 basamak ve 31 alt basamaktan oluşmaktadır. Araştırmaya yön 

veren sorular aşağıda sunulmuştur: 

A. Yabancı dil olarak İngilizce ders kitaplarında yer alan kültür ögelerini incelemede kullanılabilecek bir kılavuz 

hazırlanabilir mi? 

B. İlköğretim İngilizce ders kitaplarında hedef kültür nasıl tanımlanmıştır? 

C. İlköğretim İngilizce ders kitaplarında hedef kültür bilgisi içerik açısından nasıldır? 

 

2. YÖNTEM 

 Çalışmada veri olarak Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı orta öğretim okullarında İngilizce 

derslerinde kullanılmakta olan iki (2) ders kitabı kullanılmıştır. İlgili ders kitaplarında yer alan metin 

ve görsel araçlar araştırmacılar tarafından geliştirilen ders kitabı hedef kültür incelemesi protokolü 

aracılığıyla bireysel olarak incelenmiş ve tek tek bütün bulgular kayıt altına alınmıştır. Daha sonra 

araştırmacılar birbirlerinin kayıtlarını gözden geçirmişler ve ortaya çıkardıkları sonuçları İngiliz dili 

eğitimi alanında konuyla ilgili yaptığı araştırmalarla tanınan bir öğretim üyesine de incelettirmişler ve 

gereken değişiklikleri yapmışlardır.  İncelenen ders kitaplarındaki işitsel araçlar, öğretmen el kitabı ve 

çalışma kitapları gibi öğretmenin insiyatifinde olan yapılar çalışmada kapsam dışında bırakılmıştır. 

Çalışmanın kapsamı yalnızca iki ilköğretim ders kitabıyla sınırlandırılmıştır ki bunun nedeni çalışma 

aracı olan kontrol listesinin oldukça ayrıntılı ve çok boyutlu olmasından kaynaklanmaktadır. Aracın 

oluşturulmasında halen ilk ve orta öğretim ders programlarında yer alan bilgi tür ve alanlarına öncelik 

verilmiştir (tarih, coğrafya, cinsel sağlık vb. gibi). Bu süreçte yabancı dil öğretiminde kullanılmakta 

olan alanyazından yararlanılmıştır. Örneğin hedef kültür incelemesindeki temel konu ve alanlar dizinin 

hazırlanmasında Arikan (2008) ve Ünver (2009) ve bakış açılarının oluşturulmasında da Kramsch 

(1998) gibi yazarlardan yararlanılmıştır.  
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3. BULGULAR 

 Quick Step 6: Kitap içeriğinde sunulan metinlerde yer alan karakterler, kitabın başında 

okuyuculara tanıtılmıştır. Hem Türk hem de yabancı kültüre ait karakterler resmedilerek isimleriyle 

birlikte sunulmaktadırlar; Sarah, Helen, Yiğit, Filiz gibi. Tanışma işlevine ait bir diyalogda Yiğit ve 

David yer almaktadır. Ayrıca, daha sonra David, Zeynep’e bir mektup yazmıştır ve bu mektup soru 

ifade biçimlerinin (örneğin, How old is David? How old are you? What nationality is Zeynep?) 

sunumunda kullanılmıştır (bkz. Ek 1). 

 Ancak, bu diyalogda ve diğer yazılı metinlerde kültürel unsurlara yer verilmemiştir. Bunun 

yanısıra, Türkçeye aktarma yoluyla giren ‘kolej’ kelimesinin tam karşılığıymışcasına ‘college’ 

kelimesi kullanılmıştır. David henüz 13 yaşında olmasına rağmen, “I am a student at Northwood 

College” (Northwood Yüksek Okulunda Öğrenciyim) ifadesini kullanmaktadır. Üniteler ilerledikçe, 

konu bütünlüğü sağlamak adına aynı karakterler kullanılmakta ve bu defa da Zeynep’in David’e 

yazdığı mektup sunulmaktadır. Bu metinde de kültürel hiçbir unsur bulunmamakla birlikte, Zeynep “I 

am a student at İzmir College”, İzmir Lisesinde öğrenciyim ya da Türkçeye aktarım yoluyla 

girmesinden ötürü İzmir Kolejinde öğrenciyim ifadesi ‘College’ (Türkçedeki tam karşılığıyla: Yüksek 

Okul) kelimesiyle ifade edilmiş, böylece yanlış kullanıma yer verilmiştir.  

 Kişinin kendini tanıtması işlevine ait cümlelerin sunumunda, Türk ve hedef kültüre ait ünlüler 

kullanılmıştır. Süreyya Ayhan’la birlikte, Brad Pitt ve David Beckham’ın ağzından cümleler 

sunulmuştur. Diğer kişiler ise, Alman Michael Schumacher ve İtalyan Pavarotti’dir. Bu çalışma ile 

kültür çeşitliliğinin amaçlandığı düşünülebilir. Ancak, farklı milletlerden de karakterlerin kullanılması 

hedef kültüre ait olarak sunulan bilginin içeriğinin sayıca az olmasına yol açmıştır. Hem ana hem de 

hedef kültüre ait kullanılan unsurlar nicelik yönünden yetersiz kalmıştır. Aynı şekilde, ilerleyen 

kısımlarda Antonio Banderas ve Leonardo Di Caprio kullanılmıştır. Her ne kadar ilk karakter 

Amerikalı olmasa da Amerikan kültüründe çokça tanındığından, hedef kültüre ait bir bilgi olarak 

görülebilir. Ancak, sadece bu iki karakter kullanılmış, üçüncü karakter ise Alman Claudia Schiffer 

olarak seçilmiştir. Yine hedef kültüre ait sunum, nicel açıdan kısıtlanmıştır.  

 İyelik eklerinin kullanılmasını amaçlayan bir dilbilgisi çalışmasında, Atatürk ve ailesine yer 

verilmiştir. Atatürk, Atatürk’ün annesi ve babasının iyelik ekleri kullanılarak anlatılma çalışması 

amaçlanmıştır. Bu çalışmada, anadil tarihine ait bir unsur sunulmaktadır. Fakat, bu kültürel sunum 

karşılaştırmalı olarak kullanılmamış; örneğin, hedef kültüre ait bir liderin de sunulması ve dolayısıyla 

öğretilmesine yer verilmemiştir. Aynı şekilde, iki diyalogda Sertap Erener’e yer verilmiştir. Erener’e 

ait bilgiler sunulmuş, ancak yine karşılaştırmalı bilgi aktarımı yoluna gidilmemiş, hedef kültüre ait 

benzer konuda hiçbir bilgiye yer verilmemiştir. 
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 Let’s Speak English 7: Kitap, önceki senelerde öğretilen konuların tekrarını amaçlayan bir 

sunum ile başlar. Okulun ilk günü resmedilerek, bahçedeki öğrencilerin birbirleri ile konuşmalarına 

yer verilmiştir. Karakterlerin birbirlerine hitap ederken kullandıkları isimlerden yola çıkılarak 

(isimlerden bazıları Sue, Mary, Jill, Jack’tir), bu bağlamın hedef dile ait bir okulda geçtiği 

anlaşılmaktadır ve belirli kültürel bir unsur içermemektedir (bkz. Ek 2).  

 Okul bağlamı hemen ikinci ünitede de devam ettirilmiştir. Ancak, yine kullanılan isimlerden 

anlaşıldığı üzere, bu defa karakterler Türkiye’de bir okuldadır ve önce kullanılan ortam ile hiçbir 

bağlantısı bulunmamaktadır. Bir sonraki sayfada ise, bağlam yine okuldur, ancak tutarlılık 

sağlanamayarak bu defa İngiltere’de olduğu anlaşılan bir okul ismi kullanılmıştır (London High 

School). Okulun futbol kulübünün olduğu bilgisi verilmiş, okul yaşantısına ait kısıtlı da olsa kültürel 

bir unsur sunulmuştur.  

 Geçmiş zaman yapısının sözel kullanımda uygulanmasının amaçlandığı, diyalog yazma 

faaliyetinde yer alan görseller, öğrencilere kendi kültürlerine ait değerlendirmeler yapmalarını 

sağlamaktadır. İlk olarak, geçmiş ve günümüze ait iki görsel materyal (fotoğraf) ile öğrencilere örnek 

uygulama sunulmaktadır. Bu uygulamada Ankara’nın altmış yıl önceki ve günümüzdeki şehir 

görünümü verilmiş, şehrin büyüdüğüne dair ifade kullanılmıştır. Daha sonraki uygulamada da 

öğrencilerden, İngiliz bir ailenin fotoğraflandğı bir görsel ile Samsun ve İstanbul’a ait birer görselden 

yola çıkarak, ailenin önceden İstanbul’da, şimdi ise Samsun’da yaşadığına dair cümleler yazmaları 

istenmiştir . Bir sonraki alıştırmada ise Türkiye’deki bir okulun sınıfına ait olduğu anlaşılan iki görsel 

sunulmuş ve öğrencilerden yine aynı şekilde geçmiş ve günümüz durumları arasındaki farklılıkları 

yazılı olarak ifade etmeleri beklenmiştir. İlgili etkinliğin diğer uygulamalarında ise kültürel 

unsurlardan yoksun içerikler sunulmuştur. Bahsi geçen üç uygulama, görsel kalite açısından zayıf ve 

yetersiz öğretim materyali ile sunulmuştur. Sadece anadile ait kültürel unsurlar içerdiğinden, benzer 

bağlamda hedef dile ait kültür unsurlarının sunum fırsatı değerlendirilemeyerek yer verilmemiştir.  

 Kitabın genelinde aynı özellik gözlemlenmiştir. Kültürel bağlamda sunulan içerik daha çok 

Türk kültürünü kapsamakta, hedef dil kültürüne ise yeterince yer verilmemiştir. Yukarıda bahsi geçen 

uygulamadan hemen sonra, yine bu gözlemi destekleyen farklı uygulama tasarımları bulunmaktadır. 

Bir sonraki çalışmada, yine görseller aracılığıyla öğrencilerden geçmiş zamanda cümleler yazmaları 

istenmiştir. Görselleri kullanılan ünlü kişiler; Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü, Ömer Seyfettin, 

Rıfat Ilgaz, Şifo Mehmet, Barış Manço, Kemal Sunal, Adile Naşit ve Elvis Presley’dir. Hedef kültüre 

ait olarak kullanılan tek ismin bulunduğu görülmektedir. Ayrıca, daha sonra sunulan okuma 

faaliyetinde yine görsellerle Mustafa Kemal Atatürk’e yer verilmiş; anadil kültürüne ait unsur içeriğe 

dahil edilmiş, ancak hedef dile ait benzer unsurların öğrencilere sunulma fırsatı değerlendirilmemiştir. 

Farklı bir uygulamada da coğrafi özellikler bağlamında, Van gölü ve Ağrı dağı örnek olarak 

kullanılmış; fakat hedef dile ait ülkelere dair örneklemelere yer verilmemiştir.  
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 Kitapta bulunan başka bir okuma parçası da benzer özelliklerle göze çarpmaktadır. İlgili 

okuma çalışmasında, karakterler Türktür (Yalçın ve Kaya). Bursa’ya gitmeyi kararlaştırırlar ve gitmek 

istedikleri yerler metinde kısmen İngilizce isimleri ile verilmiştir; bunlar “the Ulu Cami, the Green 

Tomb and the Covered Bazaar” olarak sunulmaktadır. Tüm bunlara ek olarak, edilgen yapı 

öğretiminin amaçlandığı alıştırmalarda da sadece Türk kültürüne ait unsurlara yer verildiği 

görülmektedir. İlgili uygulamada, öğrencilerin çizim görseller ile birlikte verilen ipuçları yardımı ile 

hedef dilbilgisi ögelerini içeren cümleler kurmaları amaçlanmıştır. Pamuk ve Çukurova, araba ve 

Bursa, çay ve Rize, muz ve Anamur, havlu ve Denizli ilgili çalışmada sunulan görsel ve ipuçu 

ikililerinden bazılarıdır. Yabancı bir kültüre dair verilen tek ikili kahve ve Brezilya’dır ki bu içerik 

hedef dile ait kültürle bağlantılı değildir. Daha sonra sunulan, bu defa yazma ve okuma becerilerine ait 

iki ayrı uygulamada da örnekler arttırılarak yine benzer bir yöntem takip edilmiştir. Bu çalışmaların 

ilkinde örnekler çoğaltılmıştır; şeftali ve Malatya, mobilya ve Ankara, plastik tarak ve İzmir, gibi. 

Farklı kültüre ait bilgi ise altın ve Fransa ile çelik ve Almanya ikilileridir ki bunlar yine hedef dil 

kültürüne dair bilgi içermemektedir. İkinci uygulamada ise okuma metni verilmiş, sadece Türkiye’nin 

farklı coğrafi bölgelerinde yetiştirilen ve üretilen değişik ürünlere ait bilgiler sunulmuştur.  

Hedef dile ait kültürün özelliklerine dair bilgi içeren tek materyal, ikinci ünitede sunulan 

diyalogdur. İlgili diyalog Paul ve Pablo arasında geçer, bağlam anlamında bir önceki uygulama ile 

paralellik içermez ve diyalogda yer alan karakterlerin milliyetlerine dair bilgi paylaşılmamıştır. Hedef 

kültüre ait üç tarihi mekan (Buckhingham Palace, British Museum, National Gallery) ilgili diyalogun 

başında üç farklı görsel ile sunulmuştur. Diyaloda, Hyde Park’tan da bahsedilmesine rağmen, alakalı 

bir görsel ile resmedilmemiştir.  

4. SONUÇ 

Bu araştırmanın ilk sorusu yabancı dil olarak İngilizce ders kitaplarında yer alan kültür 

ögelerini incelemede kullanılabilecek bir kontrol listesinin hazırlanıp hazırlanamayacağının 

denenmesiydi. Çalışmanın sonuçları, alanyazın taramasından elde edilen düşünce ve öneriler 

doğrultusunda hazırlamış olduğumuz 2 basamak ve 31 alt basamaktan oluşmuş bulunan kılavuzun 

yabancı dil ders kitaplarında hedef kültürün nasıl yer aldığını incelemede verimli bir şekilde 

kullanılabileceğini göstermektedir. Çalışmanın diğer araştırma soruları ilköğretim İngilizce ders 

kitaplarında hedef kültürün nasıl tanımlandığı ve kitaplarda hedef kültür bilgisinin içerik açısından 

nasıl olduğuydu. Çalışmanın sonuçları kültürün ders kitaplarında yer alması bağlamında incelenen 

ders kitaplarında hedef kültürün pek az yer aldığı ve ağırlıklı olarak Türk kültürünün yer aldığını 

göstermektedir ki bu durum mevcut alanyazında yer alan tartışmalara ters düşmektedir. Tüm düzey 

yabancı dil ders kitaplarında öğrencilerin yerel ve ulusal olduğu kadar dilini öğrendikleri hedef 

kültürlerin de bilgisini almaları gerektiği açıktır. Dolayısıyla ders kitabı yazarları bu konu üzerinde 

hassasiyetle durmalı ve yabancı dil öğretmenleri de ders kitaplarında yer alması gereken ancak yer 
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almayan kültür bilgilerini ek ders araçları ve etkinlikleriyle takviye etmelidirler. Öğretmen yetiştirme 

programları da aday öğretmenlerin hedef kültür bilgisini tüm boyutve uygulamalarıyla edinmelerini 

sağlamalıdırlar. Bu araştırmanın ürünü olan kontrol listesi de, bu amaçla kullanılabilecek ve aday 

öğretmenlerde kültürel farkındalık yaratmaya destek olabilecek kapsamlı bir başlangıç/ sıçrama taşı 

görevi görebilecek nitelikte olduğu, araştırma sonuçlarının da ortaya koyduğu gibi, görülmektedir. 
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Ek1: Quick Step 6 

BAKIŞ AÇISI Çoklukla Nadiren Hiç 

Öğrenci kendi deneyiminden yola çıkarak hedef kültürü tanımlar.   X 

http://eku.comu.edu.tr/index/4/2/nsert.pdf
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Öğrenci kendi kültürünü de düşünür ve tartışır.  X  

Hedef ve yerel kültür karşılaştırılır.   X 

Hedef kültürde yer alan alt kültürlere yer verilmiştir.   X 

Hedef kültürün evrensel kültüre yaptığı katkılar verilmiştir.   X 

Hedef kültür diğer kültürlerden üstün olarak tanımlanmıştır.   X 

Hedef kültürün baskın değer ve alışkanlıklarına aykırı düşen değer ve 

alışkanlıklar yer alır. 

  X 

Hedef kültür eleştirel bir şekilde ele alınmıştır.   X 

UNSURLAR/ ÖGELER    

Hedef kültür-bilim ilişkisi yer almaktadır.   X 

Hedef kültüre ait dini bilgiler yer almaktadır.   X 

Hedef kültüre ait siyasi bilgiler yer almaktadır.   X 

Hedef kültüre ait görsel ve plastik sanatsal bilgiler yer almaktadır.   X 

Hedef kültürde gündelik yaşamlara ait bilgiler yer almaktadır.   X 

Hedef kültüre ait edebiyat yer almaktadır.   X 

Hedef kültüre ait musıki bilgileri yer almaktadır.   X 

Hedef kültürün spor çalışmaları yer almaktadır.  X  

Hedef kültüre hizmet etmiş insanlar yer almaktadır.  X  

Hedef kültürün diğer kültürlerden edindiği bilgi ve alışkanlıklar yer alır.   X 

Hedef kültür-çevre ilişkisi (hayvan, bitki, doğa-insan ilişkisi) yer alır.   X 

Hedef kültüre ait filmler yer alır.   X 

Hedef kültüre ait hastalık ve sağlık bilgileri yer alır.   X 

Hedef kültüre ait beslenme alışkanlıkları yer alır.   X 

Hedef kültüre ait temizlik alışkanlıkları yer alır.   X 

Hedef kültüre ait giyinme ve süslenme alışkanlıkları yer alır.    X 
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Hedef kültürde aile kurumuna ait bilgiler yer alır.   X 

Hedef kültürde üreme ve cinsel sağlıkla ilgili bilgiler vardır.   X 

Hedef kültürde eğlence hayatıyla  ilgili bilgiler vardır.   X 

Hedef kültürde gelenek, festival, ve kutlamalarla ilgili bilgiler vardır.   X 

Hedef kültüre ait tarihi eser ve bilgiler yer almaktadır.   X 

Hedef kültüre ait coğrafi bilgiler yer almaktadır.   X 

Hedef kültüre ait okul ve eğitim yaşantıları yer almaktadır.  X  

 

 

Ek2: Let’s Speak English 7 

BAKIŞ AÇISI Çoklukla Nadiren Hiç 

Öğrenci kendi deneyiminden yola çıkarak hedef kültürü tanımlar.   X 

Öğrenci kendi kültürünü de düşünür ve tartışır.  X  

Hedef ve yerel kültür karşılaştırılır.   X 

Hedef kültürde yer alan alt kültürlere yer verilmiştir.   X 

Hedef kültürün evrensel kültüre yaptığı katkılar verilmiştir.   X 

Hedef kültür diğer kültürlerden üstün olarak tanımlanmıştır.   X 

Hedef kültürün baskın değer ve alışkanlıklarına aykırı düşen değer ve 

alışkanlıklar yer alır. 

  X 

Hedef kültür eleştirel bir şekilde ele alınmıştır.   X 

UNSURLAR/ ÖGELER    

Hedef kültür- bilim ilişkisi yer almaktadır.   X 

Hedef kültüre ait dini bilgiler yer almaktadır.   X 

Hedef kültüre ait siyasi bilgiler yer almaktadır.   X 

Hedef kültüre ait görsel ve plastik sanatsal bilgiler yer almaktadır.   X 
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Hedef kültürde gündelik yaşamlara ait bilgiler yer almaktadır.  X  

Hedef kültüre ait edebiyat yer almaktadır.   X 

Hedef kültüre ait musıki bilgileri yer almaktadır.   X 

Hedef kültürün spor çalışmaları yer almaktadır.   X 

Hedef kültüre hizmet etmiş insanlar yer almaktadır.   X 

Hedef kültürün diğer kültürlerden edindiği bilgi ve alışkanlıklar yer alır.   X 

Hedef kültür-çevre ilişkisi (hayvan, bitki, doğa-insan ilişkisi) yer alır.   X 

Hedef kültüre ait filmler yer alır.   X 

Hedef kültüre ait hastalık ve sağlık bilgileri yer alır.   X 

Hedef kültüre ait beslenme alışkanlıkları yer alır.   X 

Hedef kültüre ait temizlik alışkanlıkları yer alır.   X 

Hedef kültüre ait giyinme ve süslenme alışkanlıkları yer alır.    X 

Hedef kültürde aile kurumuna ait bilgiler yer alır.  X  

Hedef kültürde üreme ve cinsel sağlıkla ilgili bilgiler vardır.   X 

Hedef kültürde eğlence hayatıyla  ilgili bilgiler vardır.   X 

Hedef kültürde gelenek, festival, ve kutlamalarla ilgili bilgiler vardır.   X 

Hedef kültüre ait tarihi eser ve bilgiler yer almaktadır.  X  

Hedef kültüre ait coğrafi bilgiler yer almaktadır.   X 

Hedef kültüre ait okul ve eğitim yaşantıları yer almaktadır.  X  
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ÖZET 

  Bu araştırmanın temel amacı; Fen Bilgisi öğretmen adaylarının, küresel ısınma hakkındaki 

bilgi düzeylerinin belirlenmesidir.  

Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın 

çalışma evrenini 2008-2009 öğretim yılında Gazi Üniversitesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi 

Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda öğrenim gören lisans öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırma 

süresince veriler, araştırmacılar tarafından geliştirilen kapalı uçlu likert tipi anket ile elde edilmiştir. 

Araştırmada olasılıklı örnekleme yöntemlerinden biri olan küme örnekleme yöntemi ile iki örneklem 

oluşturulmuştur. 328 Fen Bilgisi öğretmen adayından oluşan ilk örneklem ile anketin geçerlik ve 

güvenirlik çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Ardından 271 Fen Bilgisi öğretmen adayından oluşan ikinci 

örneklem ile anketin uygulaması gerçekleştirilmiştir. 

Araştırma sonuçlarına göre Fen Bilgisi öğretmen adaylarının küresel ısınmaya ilişkin bilgi 

düzeylerinin ortalamanın üzerinde olmasına rağmen bazı konularda bilgilerinin eksik olduğu ortaya 

çıkmıştır. Fen Bilgisi ilköğretim ve lisans programlarında küresel ısınma konusuna yeterince yer 

verilmesi ve Fen Bilgisi öğretmen adaylarına etkili bir çevre eğitiminin verilmesi gerektiği 

düşünülmektedir.  Gerçekleştirilen çalışmaya benzer olarak farklı disiplinlerin ele alındığı bir çalışma 

ile farklı disiplinlerde öğrenim görmekte olan öğretmen adaylarının küresel ısınma hakkındaki bilgi 

düzeyleri karşılaştırılabilir. 

Anahtar Kelimeler: Küresel ısınma, fen bilgisi öğretmen adayları, çevre eğitimi, bilgi düzeyi, 

anket 

 

ABSTRACT 

The main purpose of this research is to determine of pre-service elementary science teachers’ 

knowledge level about global warming. 

Survey method was used in this research, which is one of the quantitative research methods. 

Population of this research consist of undergraduate students, who have been studying in Gazi 

mailto:bariserogl@gmail.com
mailto:musayd@gazi.edu.tr
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University Department of Elementary School Teaching, Science Teaching Program in 2008-2009 

academic years. During research, data was gathered via closed-form Likert type Questionnaire, which 

was developed by the researcher. In this research two samples have been built up via cluster sampling 

method, which is one of the probability sampling methods. Questionnaire’s validity and reliability 

studies were carried out with the first sample, which consist of 328 pre-service science teachers. Then 

the application of the questionnaire was carried out with the second sample, which consists of 271 pre-

service science teachers.  

According to the results pre-service science teachers’ knowledge level about global warming 

is above average but they have lack of knowledge about some issues. It is thought that global warming 

issue in primary and undergraduate science programs should has been  referred more adequately and 

should has been  given an effective environmental education to pre-service science teachers. The 

knowledge levels of pre-service teachers, who have been studying in different disciplinary, could be 

compare with a similar study, which is been dealt with different disciplinary.  

Keywords: Global warming, pre-service science teachers, environmental education, 

knowledge level, questionnaire 

 

 

1. GİRİŞ 

1.1. Problem Durumu 

 

 Meydana gelen dünya savaşları ve ardından yaşanan soğuk savaş dönemi ile birlikte yükselen 

sanayileşme sonucunda yeryüzünün sahip olduğu kaynaklar bilinçsizce tüketilmeye ve doğal çevre 

hızla tahrip edilmeye başlanmıştır (Yapıcı, 2003). Fosil yakıt tüketimindeki ve nüfusta meydana gelen 

artışlar, doğal kaynakların bilinçsiz ve aşırı kullanımı ve beraberinde getirdikleri çevre problemleri, 

insanoğlunun yaşamını tehdit eden en önemli sorunlar haline gelmiştir. Çevrede meydana gelen bu 

tahribatta ise insanoğlunun büyük bir paya sahip olduğunu söylemek mümkündür. Bu sebeple 

meydana getirdiğimiz bu tahribatta en önemli görevler bizlere düşmektedir (Alım, 2006). 

 Amaç yeryüzü kaynaklarının dengeli kullanımı ve sanayi anlamında büyümenin devam 

edebilmesi olmalıdır. Bu düşüncenin yerleşebilmesi için doğa ile etkileşim içinde olan insanoğluna 

etkili bir çevre eğitiminin verilmesi gerekmektedir (Arslan, 2008). 

Bilimsel ve teknolojik gelişmeler insanların yaşama şekillerini ve çevreyi etkilemekte, birçok 

çözüm aynı zamanda çevresel sorunların da kaynağını oluşturmaktadır (TTKB, 2005). İnsanoğlunun 

tüm çabası yaşamını daha da kolay hale getirmektir (Avinç, 1998). Bilim ve teknolojide meydana 

gelen bu denli hızlı gelişmeler yaşam standartlarımızın artmasını sağlarken, aynı zamanda etkileşim 

içerisinde bulunduğumuz çevrede pek çok şeyin yok olmasına ve farklılaşmaların meydana gelmesine 

sebep olmaktadır (Yılmaz vd., 2002). İlk bakışta yerel gibi görünen çevre sorunlarının birçoğunun 

küresel sonuçlar doğurduğu görülmektedir. 
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Global düzeyde bir çevre problemi olan küresel ısınmanın potansiyel önemi açısından topluma 

bu konudaki eğitim önem arz etmektedir (Boyes & Stanisstreet, 1992). İnsanların çeşitli aktiviteleri 

sonucunda atmosferde bulunan ve “sera gazları” olarak nitelenen bazı gazların artması sonucunda, 

atmosferin yeryüzüne yakın kısımlarında ve yerkürenin sıcaklığının yapay olarak artması sürecine 

küresel ısınma denilmektedir. Küresel ısınma, sera etkisi olarak ifade edilen durumun artması 

sonucunda meydana gelmektedir. (Çepel, 2008; McKinney & Schoch, 2003). Yapılan iklim ölçümleri 

doğrultusunda yeryüzü doğal iklim değişimleri yaşamıştır. Ancak fosil yakıt kullanımı, orman 

yangınları ve alternatif enerji kaynaklarına yeterli yönelimin gerçekleşememesi gibi örneklerden 

dolayı ortaya çıkan küresel ısınma ile birlikte bu doğal değişim çok kısa sürelerde gerçekleşmekte ve 

“küresel iklim değişiklikleri” ismini almaktadır (Çepel, 2008). 

Küresel boyutta bir çevre probleminde insanların tutum ve davranışlarının da payı söz konusu 

olduğundan, bu sorunun çözümünde eğitimin rolünü göz önünde bulundurmalıyız.  Eğitimden, çevre 

sorunları açısından bireyleri bilinçlendirme aracı olarak yararlanılabilir. Çevre problemleri hakkında 

önlemlerin alınması, gerekli bilinç ve çevreye yönelik olumlu tutum ve davranışların kazanılmasında 

çevre eğitimi önemli rol oynamaktadır. Çevre eğitimi ise ancak alanında uzmanlaşabilmiş, konuya 

hâkim eğitimciler tarafından sağlanabilmektedir. Bu çalışmanın ilköğretim Fen Bilgisi öğretmen 

adayları ile gerçekleştirilmesinin sebebi fen, teknoloji, toplum ve çevrenin iç içe olmasıdır  (TTKB, 

2005). 

Konu ile ilgili literatürde yer alan çalışmalar incelendiğinde farklı seviyelerde öğrenim gören 

öğrencilerin sahip olduğu kavram yanılgılarının tespiti üzerine gerçekleştirilmiş çalışmalara oldukça 

rastlanılmıştır. Bu çalışmalarda konu olarak küresel ısınma ile birlikte ozon tabakasındaki incelmenin 

yer aldığı çalışmalar çoğunluktadır (Boyes & Stanisstreet, 1992, 1997, 1998; Daniel et al. 2004; 

Groves & Pugh, 1999; Jeffries et al. 2001; Khalid, 2003; Kılınç et al., 2008; Rye et al., 1997). Yapılan 

çalışmalar hem öğrencilerin hem de halkın sera etkisi ve ozon tabakasındaki incelme hakkında birçok 

kavram yanılgısına sahip olduğunu göstermiştir (Gautier et al., 2006). Literatürde yer alan bazı 

çalışmalarda sınıf içerisinde oluşturulan tartışma ortamının konunun kavranmasında olumlu etkilerinin 

olduğu belirtilmektedir (Mason & Santi, 1998). 

 

1.2. Araştırmanın Amacı 

 

Bu araştırmada Fen Bilgisi öğretmen adaylarının küresel ısınma hakkındaki bilgi düzeylerinin 

belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda belirlenen alt problemler ise şu şekildedir; 

- Fen Bilgisi öğretmen adaylarının küresel ısınma hakkındaki bilgi düzeyleri sınıf 

seviyelerine göre anlamlı farklılık göstermekte midir? 

- Cinsiyet açısından Fen Bilgisi öğretmen adaylarının küresel ısınma hakkındaki bilgi 

düzeylerinde anlamlı bir farklılık bulunmakta mıdır? 
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2. YÖNTEM 

Fen Bilgisi öğretmen adaylarının küresel ısınma hakkındaki bilgi düzeylerinin belirlenmesinin 

amaçlandığı bu araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeli kullanılmıştır.  

Araştırmanın çalışma evrenini 2008-2009 öğretim yılında Gazi Üniversitesi İlköğretim 

Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda öğrenim gören lisans öğrencileri oluşturmuştur. 

Araştırmada olasılıklı örnekleme yöntemlerinden küme örneklemesi kullanılmıştır. Araştırmada iki 

örnekleme ihtiyaç duyulmuştur. Bunlardan birisi araştırmada kullanılmış olan anketin geliştirilme 

aşamasında yani geçerlik ve güvenirlik çalışmalarında yararlanılan örneklem, bir diğeri ise geliştirilen 

anketin uygulandığı diğer örneklemdir. Her iki örneklemde yer alan öğrenciler birbirinden farklı 

öğrencilerdir. Araştırmada oluşturulan pilot çalışma ve uygulama örneklemi öğrenci sayıları sırası ile 

Tablo 2.1. ve Tablo 2.2.de verilmiştir. 

 

Tablo 2.1. 

Pilot Çalışma Örneklemi Öğrenci Sayıları 

Sınıf Öğrenci Sayısı % 

1 85 25.90 

2 66 20.12 

3 70 21.34 

4 107 32.45 

Toplam 328 100 

 

 

Tablo 2.2. 

Uygulama Örneklemi Öğrenci Sayıları 

Cinsiyet 
Sınıf 

Toplam 
% 

1 % 2 % 3 % 4 % 
  

Kız 62 29.54 50 84.74 41 59.42 37 67.27 190 70.11 

Erkek 26 70.46 9 15.26 28 40.58 18 32.73 81 29.89 

Toplam 88 59 69 55 271 100 

 

2.1. Veri Toplama Aracının Geliştirilmesi 

Araştırmacılar tarafından geliştirilen anket yardımıyla Fen Bilgisi öğretmen adaylarının 

küresel ısınma hakkındaki bilgi düzeylerinin belirlenmesi, küresel ısınma hakkındaki düşüncelerinin 

ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda araştırmada kapalı uçlu bir anket (a closed-

form questionnaire) geliştirilmiş ve kullanılmıştır (Boyes & Stanisstreet, 1992, 1997; Daniel et al., 
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2004; Jeffries et al., 2001; Kılınç et al., 2008; Pekel vd., 2007). Geliştirilen ankette ayrıca beşli bir 

likert tipi ölçek kullanılmıştır. Ankette yer alan likert ölçeğinin seçenekleri ise şu şekildedir: 

-Kesinlikle Doğru 

-Doğru 

-Fikrim Yok 

-Yanlış 

-Kesinlikle Yanlış.                

Veri toplama aracı olarak kullanılan anketin geliştirilmesi sırasında Büyüköztürk (2005) 

tarafından belirtildiği üzere şu sıra takip edilmiştir. 

- Problemi Tanımlama (Amaç ve Soru Belirleme) 

- Madde Yazma (Taslak Form Oluşturma) 

- Uzman Görüşü Alma 

- Ön Uygulama ve Ankete Son Şeklini Verme 

2.1.1. Problemi Tanımlama 

Araştırmada ele alınan konu güncel bir çevre problemi olan küresel ısınmadır. Araştırmanın 

amacı ise Fen Bilgisi öğretmen adaylarının bu konu hakkında sahip oldukları bilgilerin, düşüncelerinin 

ne düzeyde olduğunu ortaya koymaktır. Ayrıca araştırmada Fen Bilgisi öğretmen adaylarının küresel 

ısınma hakkındaki bilgi düzeylerinin cinsiyete ve sınıf düzeylerine göre anlamlı bir farklılık gösterip 

göstermediğinin ortaya konulması da amaçlanmıştır. 

2.1.2. Madde Yazma 

Anket geliştirme sürecinin bu basamağında konu ile ilgili literatürün taranması ile çeşitli 

çalışmalar (Boyes & Stanisstreet, 1992, 1997; Daniel et al., 2004; Jeffries et al., 2001; Kılınç et al., 

2008), yayınlar ve kitaplardan yararlanılarak, alanında uzman akademisyenlerin de yardımı 

aracılığıyla konu ile ilgili bir kavramsal çerçeve oluşturulmuştur. Oluşturulan kavramsal çerçevede 

küresel ısınmanın ve sera etkisinin ne olduğuna, küresel ısınmanın sebep ve sonuçlarına ve küresel 

ısınmaya karşı yapılabilecekler ve alınabilecek önlemlere yer verilmiştir. Bu kavramsal çerçeve ise 

oluşturulan bir kavram haritası ile Şekil 2.1.2.1. de sunulmuştur. Yapılan literatür çalışmaları ile kapalı 

uçlu likert tipi ankete uygun olan, “küresel ısınma” ile ilgili olan bir ifade havuzu oluşturulmuştur. Bu 

ifade havuzunda ayrıca araştırmacılar tarafından oluşturulan ifadelere de yer verilmiştir 

 

2.1.3. Uzman Görüşü Alma 

Araştırmacılar tarafından 45 maddelik bir taslak anket oluşturulmuştur. Oluşturulan bu taslak 

anketteki ifadelerin kapsam geçerliğine uygunluğu ve ifadelerin doğruluğu için alanında uzman 

öğretim elemanlarından yardım alınmıştır.  

Elde edilen dönütler ışığında taslak ankette yer alan ifadelerde gerekli düzenlemeler yapılarak 

taslak ankette 45 ifadeye yer verilmiştir. Taslak anket bu hali ile Fen Bilgisi öğretmen adaylarına 

uygulanmak üzere hazır duruma gelmiştir.  
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2.1.4. Ön Uygulama ve Ankete Son Şeklini Verme 

Hazırlanan 45 maddelik taslak anket 2008-2009 yılında Gazi Üniversitesi İlköğretim Bölümü 

Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda öğrenim görmekte olan 328 lisans öğrencisine 

uygulanmıştır.  

Uygulamanın ardından elde edilen veriler ile SPSS paket programında gerekli istatistiksel 

işlemler yapılmış, elde edilen sonuçlar doğrultusunda, taslak anket üzerinde geçerlik ve güvenirlik 

çalışmaları tekrar alanında uzman öğretim üyelerinin görüşleri alınarak gerçekleştirilmiş ve ankete son 

hali verilmiştir. Anketin geliştirilmesi esnasında geçerlik, kapsam geçerliği ile; güvenirlik ise 

Cronbach alfa (α) güvenirliği ve madde-toplam puan korelasyonu ile sağlanmıştır. 

 

 2.1.5. Geçerlik Çalışmaları 

 Anketin geçerliği kapsam geçerliği ile sağlanmıştır. Anketin kapsam geçerliği ise uzman 

görüşleri ve oluşturulan kavram haritası ile sağlanmıştır. Kapsam geçerliği için ayrıca İlköğretim Fen 

ve Teknoloji Müfredatı’nda yer alan Fen-Teknoloji-Toplu-Çevre (FTTÇ) kazanımları da göz önünde 

bulundurulmuştur. 

Hazırlanan 45 maddelik anketin FTTÇ kazanımları açısından uygunluğu ve konu ile ilgili 

hazırlanan kavram haritasının içeriğine uygunluğu, alanında uzman öğretim elemanları tarafından 

incelenmiş ve maddelerin uygun olduklarına karar verilmiştir. 

 

2.1.6. Güvenirlik Çalışmaları 

Anketin güvenirliği Cronbach alfa (α) güvenirliği ve madde-toplam puan korelâsyonu ile 

sağlanmıştır. Fen Bilgisi öğretmen adaylarının küresel ısınma hakkındaki bilgi düzeylerinin 

belirlenmesi üzerine yapılan bu çalışmada madde toplam korelâsyonu sınır değeri 0.20 olarak 

alınmıştır. Yani 0.20 nin altındaki pozitif ve negatif değerler anketten çıkarılmıştır. Yapılan işlemlerin 

ardından anket 26 maddeden oluşmuştur.Yapılan çalışmada elde edilen 26 maddelik anketin Cronbach 

α güvenirlik katsayısı ise .8469 olarak bulunmuştur. 
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Şekil 2.1.2.1. Küresel Isınma Kavram Haritası 
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3.1. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilgi Düzeylerine İlişkin Bulgular 

 

Araştırmaya katılan 271 Fen Bilgisi öğretmen adayının küresel ısınma hakkındaki bilgi 

düzeylerinin belirlenmesinde öğretmen adaylarının anketteki ifadelere verdikleri cevapların frekansları 

incelenmiştir. Öğretmen adaylarının ankete verdikleri cevapların frekansları ve yüzdeleri Tablo 

3.1.1.de sunulmuştur. Tabloda, ankette kullanılan ifadeler numaralar ile gösterilmiştir.  

Tablo 3.1.1.de öğretmen adaylarının cevap olarak tercih ettikleri 5’li Likert tipi ölçeğin 

seçenekleri ise kısaltmalar şeklinde verilmiştir. Bu kısaltmalar; 

K.D. : Kesinlikle Doğru 

D.     : Doğru 

F.Y.  : Fikrim Yok 

Y.     : Yanlış 

K.Y.  : Kesinlikle Yanlış 

Şeklindedir 

 

Tablo 3.1.1. 

Öğretmen Adaylarının Cevaplarına İlişkin Bulgular 

 

İfade No 
K.D. D. F.Y. Y. K.Y. 

f % f % f % f % f % 

 
          

1 102 37,6 98 36,2 44 16,2 22 8,1 5 1,8 

2 148 54,6 108 39,9 7 2,6 8 3,0 - - 

3 92 33,9 135 49,8 38 14,0 6 2,2 - - 

4 63 23,2 100 36,9 95 35,1 9 3,3 4 1,5 

5 90 33,2 130 48,0 29 10,7 19 7,0 3 1,1 

6 107 39,5 134 49,4 23 8,5 5 1,8 2 0,7 

7 99 36,5 126 46,5 36 13,3 7 2,6 3 1,1 

8 54 19,9 94 34,7 113 41,7 8 3,0 2 0,7 

9 93 34,3 163 60,1 9 3,3 5 1,8 1 0,4 

10 48 17,7 82 30,3 131 48,3 9 3,3 1 0,4 

11 26 9,6 100 36,9 114 42,1 27 10,0 4 1,5 

12 109 40,2 139 51,3 16 5,9 6 2,2 1 0,4 

13 86 31,7 131 48,3 51 18,8 2 0,7 1 0,4 
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14 142 52,4 114 42,1 13 4,8 2 0,7 - - 

15 112 41,3 125 46,1 32 11,8 2 0,7 - - 

16 153 56,5 109 40,2 4 1,5 3 1,1 2 0,7 

17 68 25,1 142 52,4 52 19,2 9 3,3 - - 

18 116 42,8 139 51,3 13 4,8 2 0,7 1 0,4 

19 72 26,6 108 39,9 86 31,7 4 1,5 1 0,4 

20 165 60,9 97 35,8 6 2,2 3 1,1 - - 

21 88 32,5 100 36,9 62 22,9 19 7,0 2 0,7 

22 87 32,1 101 37,3 75 27,7 8 3,0 - - 

23 109 40,2 118 43,5 32 11,8 12 4,4 - - 

24 70 25,8 82 30,3 98 36,2 19 7,0 2 0,7 

25 97 35,8 133 49,1 38 14,0 3 1,1 - - 

26 138 50,9 112 41,3 15 5,5 5 1,8 1 0,4 

 

Tablo 3.1.1. deki frekans değerleri incelendiğinde 4, 8, 10, 11, 19, 22 ve 24 no’lu ifadelerdeki 

“fikrim yok” seçeneğinin ön plana çıktığı görülmektedir. “Kesinlikle doğru” seçeneğinin ise 

yoğunlukla tercih edildiği ifadeler 2,14 16, 20 ve 26 no’lu ifadelerdir. 

Fen Bilgisi öğretmen adaylarının 1 no’lu ifadeye (Karbondioksit (CO2) gazı bir sera gazıdır) 

verdikleri cevaplar incelendiğinde büyük bir kısmının (%73,8) CO2’i bir sera gazı olarak düşündükleri 

ortaya çıkmıştır. Öğretmen adaylarının 2 no’lu ifadeye (karbondioksit gazı, yaşam için atmosferde 

bulunması gereken bir gazdır) verdikleri cevaplar incelendiğinde ise yarısından çoğunun (%54) 

kesinlikle doğru, %39,9’unun ise “doğru” seçeneğini tercih ettikleri gözlenmiştir. “Atmosferde daha 

fazla karbondioksit gazı birikmesi ile küresel ısınma daha da artacaktır” şeklindeki 7. ifadeye verilen 

cevaplarda doğru düşünceleri (kesinlikle doğru ve doğru seçenekleri) tercih eden öğrenci sayısı 

oldukça fazladır. “Kesinlikle doğru” ve “doğru” seçeneklerinin cevaplanma yüzdeleri sırası ile %36,5 

ve %46,5’tir.  

 “Orman yangınları ve küresel ısınma arasında bir ilişki yoktur” şeklindeki 5 no’lu ifadeye 

verilen cevaplarda ise göze çarpan değerler “kesinlikle doğru” ve “doğru” seçeneklerindeki cevap 

yüzdeleridir. Bu yüzdeler sırası ile %33,2 ve %48,0’dır. 

  

3.2. Sınıf Seviyelerine Göre Küresel Isınma Hakkındaki Bilgi Düzeylerine İlişkin Bulgular 

271 Fen Bilgisi öğretmen adayından oluşan örneklem büyüklüğü normal dağılım varsayımının 

kabulü için yeterli olacaktır. Ancak çalışmanın güvenirliği açısından kullanılacak teste karar vermek 

için sınıf seviyelerine göre anketten elde edilen puanların normal bir dağılıma sahip olup olmadığının 

belirlenmesi amacıyla normallik testi uygulanmıştır. Sınıf seviyelerine göre anketten elde edilen 

puanların normallik incelemeleri sonucundaki Kolmogrov-Smirnov ve Shapiro-Wilks sonuçları tablo 

3.2.1. de verilmiştir. 
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Tablo 3.2.1.  

Sınıf Seviyelerine Göre Normallik Testi Sonuçları 

  SINIF Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk 

    İstatistik Sd  p İstatistik  Sd  p. 

 1 ,056 88 ,200(*) ,989 88 ,681 

  2 ,081 59 ,200(*) ,984 59 ,606 

  3 ,101 69      ,075 ,984 69 ,522 

  4 ,098 55 ,200(*) ,905 55 ,000 

 

 Örneklem büyüklüğü göz önünde bulundurularak (N=271>50) normallik testi sonuçlarından 

Kolmogorov-Smirnov dikkate alınmıştır. Tablo 3.2.1.de yer alan Kolmogorov-Smirnov sonuçlarına 

göre dört sınıf seviyesine göre de öğrencilerin aldıkları anket puan sonuçları normal bir dağılım 

göstermektedir (1. sınıf için p=.200>.05; 2. sınıf için p=.200>.05; 3. sınıf için p=0.75>.05 ve 4. sınıf 

için p=.200>.05). Bu durumda Fen Bilgisi öğretmen adaylarının küresel ısınma hakkındaki bilgi 

düzeyleri arasında anlamlı fark olup olmadığının belirlemek amacıyla parametrik bir test 

kullanılmıştır. 

Fen Bilgisi öğretmen adaylarının küresel ısınma hakkındaki bilgi düzeyleri arasında sınıf 

seviyelerine göre anlamlı bir farkın olup olmadığını belirlemek için parametrik bir test olan ilişkisiz 

örneklemler için tek faktörlü varyans analizi (One-Way Anova) kullanılmıştır. Bulgular Tablo 3.2.2. 

de verilmiştir. 

 

Tablo 3.2.2.  

Anket Puanlarının Sınıf Seviyelerine Göre ANOVA Sonuçları 

Kaynak Kareler 

Toplamı 

Sd Kareler 

Ortalaması 

F p 

Gruplar arası 557,044 3 185,681 2,246 .083 

Gruplar içi 22070,654 267 82,662   

Toplam 22627,697 270    

 

Tablo 3.2.2.de görüldüğü gibi 1., 2., 3. ve 4. sınıfta öğrenim görmekte olan Fen Bilgisi 

öğretmen adaylarının küresel ısınma hakkındaki bilgi düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık olmadığı 

gözlenmiştir (F (3,267)=2.246; p>.05). Varyansların homojenliği testi (Test of Homogeneity of 

Variance) sonuçları anlamlı bir farklılık ortaya koyduğundan (p=.002<.05) varyansların eşit 

varsayılmadığı karşılaştırma testlerinden Tamhane kullanılmıştır. Tamhane testi de sınıflar arasında 

gerçekleştirdiği ikili karşılaştırmalar sonucunda sınıf düzeyleri arasında küresel ısınma hakkındaki 

bilgi düzeyleri açısından anlamlı bir farklılık olmadığını ortaya koymaktadır. 
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3.3. Cinsiyetlere Göre Küresel Isınma Hakkındaki Bilgi Düzeylerine İlişkin Bulgular 

Fen Bilgisi öğretmen adaylarının küresel ısınma hakkında sahip oldukları bilgi düzeylerinin 

cinsiyetlerine göre anlamlı farklılık gösterip göstermediği araştırılmıştır. Ancak öncelikle parametrik 

ya da parametrik olmayan bir testin kullanılabilmesi için cinsiyetlere göre anket puanlarının normal 

dağılıma sahip olup olmadıkları incelenmiştir. Normallik ile ilgili sonuçlar tablo 3.3.1. de verilmiştir. 

 

Tablo 3.3.1. 

Cinsiyetlere Göre Normallik Testi Sonuçları 

  Cinsiyet Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk 

    İstatistik Sd  p İstatistik  Sd  p 

 Kız ,072 190   ,019 ,963 190 ,000 

Erkek ,073 81 ,200(*) ,988 81 ,648 

 

Örneklemdeki öğrenci sayısı göz önünde bulundurulduğunda (271 öğrenci) Kolmogorov-

Smirnov değerlerinin göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Örneklemdeki öğrenci sayısının 

evrendeki öğrenci sayısına göre yeterince büyük olması normallik için gerekli ve yeterli şartlardan biri 

olmasına rağmen Kolmogorov-Smirnov değerleri incelendiğinde kız öğrencilerin puanlarında normal 

bir dağılım göstermediği ortaya çıkmıştır (p=.019<.05). Bu durumda çalışma sonuçlarının güvenirliği 

açısından hem bir parametrik test olan ilişkisiz (bağımsız) örneklemler T-Testi (Independent Samples 

T-Test), hem de parametrik olmayan bir test olan ilişkisiz ölçümler için Mann Whitney U-Testi 

(Mann-Whitney U-Test for Independent Samples) uygulanmıştır. 

Fen Bilgisi öğretmen adaylarının küresel ısınma hakkında sahip oldukları bilgi düzeylerinin 

cinsiyetler açısından anlamlı bir farklılığa sahip olup olmadığını belirlemek üzere bağımsız 

örneklemler T-testi sonuçları Tablo 3.3.2. de sunulmuştur. 

 

Tablo 3.3.2. 

Anket Puanlarının Cinsiyete Göre Bağımsız Örneklemler T-Testi Sonuçları 

Cinsiyet N X SS Sd t p 

Kız 190 104,68 9.281 
269 .081 .935 

Erkek 81 104,58 8.906 

Tablo 3.3.2. sonuçları incelendiğinde Fen Bilgisi öğretmen adaylarının küresel ısınma 

hakkındaki bilgi düzeyleri cinsiyetlere göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir (t269=.081; 

p=.935>.05). Tablo 3.3.2.den de görüleceği gibi erkek ve kız öğrencilerin anketten elde ettikleri 

puanlar arasında çok küçük (0.1) bir fark bulunmaktadır. Bu fark da istatistiksel olarak bir anlam ifade 

etmemektedir. 
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Çalışmanın güvenirliği açısından Fen Bilgisi öğretmen adaylarının cinsiyetlerine göre küresel 

ısınma hakkındaki bilgi düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığının ortaya konulması 

amacıyla bağımsız örneklemler t-testine ek olarak bu testin parametrik olmayan karşılığı  ilişkisiz 

ölçümler için Mann Whitney U-testi uygulanmıştır. Testin sonuçları tablo 3.3.3. de sunulmuştur. 

 

Tablo 3.3.3. 

Anket Puanlarının Cinsiyete Göre Mann-Whitney U-Testi Sonuçları 

Cinsiyet N Sıra 

Ortalaması 

Sıra Toplamı U p 

Kız 190 135,85 25812,00 
7667,000 .962 

Erkek  81 136,35 11044,00 

 

Tablo 3.3.3. değerleri incelendiğinde cinsiyete göre Fen Bilgisi öğretmen adaylarının küresel 

ısınma hakkında sahip oldukları bilgi düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır 

(U=7667,000; p=.962>.05). Mann-Whitney U-Testi sonuçları da bağımsız örneklemler T-testi 

sonuçlarını desteklemektedir. Cinsiyete göre Fen Bilgisi öğretmen adaylarının küresel ısınma 

hakkındaki bilgi düzeyleri arasında anlamlı bir fark bulunmamaktadır. 

 

4. SONUÇ ve YORUMLAR 

Elde edilen bulgular incelendiğinde öğrencilerin doğru olduğunu düşündükleri bir ifade için 

genellikle “doğru” ve yanlış olduğunu düşündükleri bir ifade için ise genellikle “yanlış” seçeneğini 

tercih ettikleri gözlenmiştir. Öğretmen adaylarının “kesinlikle doğru” ya da “kesinlikle yanlış” 

seçeneklerini bazı ifadelerde daha az tercih edilme sebepleri arasında, öğrencilerin farklı kaynaklardan 

(televizyon, internet, radyo vb.) elde edilen bilgiye karşı bir güvensizlik ya da iklim konularının 

kompleks yapısının yattığı düşünülmektedir. Kılınç ve diğerleri (2008) tarafından gerçekleştirilen 

çalışmada lise öğrencileri küresel ısınma ile ilgili bilgilerin yaklaşık %60 ’ına okul dışındaki 

kaynaklardan (%24 Televizyon, %17 Gazete, %14 internet ve %3 radyo) ulaştıklarını belirtmişlerdir.  

Fen Bilgisi öğretmen adaylarının küresel ısınma konusunda göz önünde belki de en çok 

bulunan gaz olan CO2’nin bir sera gazı olduğu hakkında bilgi sahibi oldukları ortaya çıkmıştır. Ortaya 

çıkan önemli bir sonuç ise öğretmen adaylarının büyük bir çoğunluğunun CO2’nin yaşam için gerekli 

bir gaz olduğunu bildiği gibi, bu gazın atmosferdeki oranında gerçekleşebilecek artış ile küresel 

ısınmanın da artacağını düşündüklerinin ortaya çıkmasıdır. Kılınç ve diğerleri (2008) tarafından 

gerçekleştirilen çalışmada lise öğrencilerinin büyük bir kısmının (%82) CO2’nin sera gazı olduğunu 

düşündükleri, ancak karbondioksitin ozon tabakasına zarar verdiği yönünde kavram yanılgılarına sahip 

oldukları ortaya çıkmıştır. Boyes ve Stanisstreet (1992) tarafından gerçekleştirilen çalışmada lisans 

öğrencilerinin büyük bir kısmının CO2’yi sera gazı olarak düşündükleri ortaya çıkmıştır. Yine Boyes 

ve Stanisstreet (1997) tarafından gerçekleştirilen çalışmada ortaokul öğrencilerinin yaklaşık yarısı 
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kadarının CO2’yi sera gazı olarak düşündükleri ortaya çıkmıştır. Rye ve diğerleri (1997) tarafından 

gerçekleştirilen çalışmada ise öğrencilerin karbondioksit ile ilgili kavram yanılgılarının olduğu ortaya 

çıkmıştır. Örneğin öğrencilerin karbondioksitin ozon tabakasına zarar verdiği bu sebepten dolayı da 

küresel ısınmanın artığını düşündükleri ortaya çıkmıştır. 

Küresel ısınma ve stratosferik ozon tabakasındaki incelmede rolü bulunan CFC’lerin yer aldığı 

ifadelere verilen cevaplarda öğretmen adaylarının büyük bir kısmının “fikrim yok” seçeneğini tercih 

ettikleri göze çarpmaktadır. Bu ifadeler 

- Kloroflorokarbonlar ozon tabakasına (stratosferik ozon) zarar vermektedir. 

- Atmosferde daha fazla kloroflorokarbon gazı birikmesi ile küresel ısınma daha da artacaktır. 

- Metan (CH4), Azotoksitler (NOx) ve Kloroflorokarbonlar (CFCs) sera gazlarıdır. 

şeklindeki ifadelerdir. Öğretmen adaylarının CFC’ler hakkındaki bilgi düzeylerinin düşük olduğu elde 

edilen bulgularca saptanmıştır. Özellikle CFC’lerin atmosferdeki stratosferik ozon tabakasında 

meydana getirdiği incelme hakkında öğretmen adaylarının yaklaşık yarısının bu konu hakkında bir 

bilgiye sahip olmadıkları ortaya çıkmıştır. Ayrıca öğretmen adaylarının yaklaşık %30’unun CFC’lerin 

atmosferdeki miktarında meydana gelebilecek artışın, küresel ısınmaya olan artırıcı etkisine dair bir 

bilgiye sahip olmadıkları açığa çıkmıştır. Boyes ve Stanisstreet (1992) tarafından gerçekleştirilen 

çalışmada ise lisans öğrencilerinin çoğunun CFC’lerin küresel ısınmaya katkısı olduğu hakkında bilgi 

sahibi oldukları ortaya çıkmıştır. Kılınç ve diğerleri (2008) tarafından gerçekleştirilen çalışmada 

öğrencilerin %82’sinin küresel ısınmada CFC’lerin payı olduğunu düşündükleri ortaya çıkmıştır. 

Fen Bilgisi öğretmen adaylarının bir kısmının (%35,1) sera etkisinin mekanizması ile ilgili 

herhangi bir düşünceye sahip olmadıkları ortaya çıkmıştır. Öğretmen adaylarının küresel ısınmanın 

sebepleri arasında yer alan atmosferdeki sera gazı miktarının artışı, insan kaynaklı faktörler, sanayi 

devrimi ve fosil yakıt tüketimi hakkında bilgi sahibi oldukları gözlenmiştir. Kılınç ve diğerleri (2008) 

tarafından gerçekleştirilen çalışmada ise lise öğrencilerinin yarıdan çoğunun yapay gübrelerin küresel 

ısınmayı hızlandırdığını düşündükleri ve yine yarıdan fazla yetişkin Türk nüfusunun, insan 

aktivitelerinin küresel ısınmaya katkısı olduğunu düşündükleri ortaya çıkmıştır. 

Küresel ısınmanın “sonuçları” ile ilgili Fen Bilgisi öğretmen adaylarının bilgi düzeyleri ise 

oldukça yüksektir. Öğretmen adaylarının neredeyse tamamı küresel ısınma ile birlikte kullanılabilir 

tatlı su miktarında azalmalar meydana gelebileceğini, iklim değişiklikleri meydana geleceğini, 

canlıların yaşamlarının olumsuz etkilendiğini, insan sağlığının olumsuz etkilendiğini, hastalık taşıyıcı 

organizmaların daha geniş alanlara yayılacağını düşündükleri ortaya çıkmıştır. Ancak bazı Fen Bilgisi 

öğretmen adaylarının küresel ısınma sonucunda yeryüzünde meydana gelebilecek olan sert rüzgâr ve 

fırtınalar hakkında bilgi sahibi olmadıkları, bir kısmının ise bu konuda yanlış bilgiye sahip oldukları 

ortaya çıkmıştır. 

Boyes ve Stanisstreet (1992) tarafından gerçekleştirilen çalışmada lisans öğrencilerinin 

neredeyse tamamının sera etkisinde gerçekleşecek artış ile sellerde artış meydana geleceğini 

düşündükleri, öğrencilerin küçük bir kısmının ise küresel ısınma ile birlikte zararlı böcek sayısında 
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artış olacağını düşündükleri ortaya çıkmıştır. Kılınç ve diğerleri (2008) tarafından gerçekleştirilen 

çalışmada ise öğrencilerin yarısına yakın bir kısmının ekinlere zararlı böceklerin daha geniş alanlara 

yayılacağını düşündükleri ve büyük bir kısmının sera etkisindeki artış ile daha fazla sel baskını 

olacağının farkında oldukları ortaya çıkmıştır. 

Küresel ısınmaya karşı yapılabilecekler ve alınabilecek önlemlerin yer aldığı ifadelere verilen 

cevaplar incelendiğinde öğrencilerin bu konular hakkında bilgi düzeylerinin oldukça yüksek olduğu 

gözlenmiştir. Öğretmen adaylarının neredeyse tamamı küresel ısınmanın etkilerinin azaltılabilmesi 

için ağaç dikiminin artırılması ve fosil yakıt tüketiminden kaçınılması gerektiğini, elektriğin boşa 

harcanmaması, yenilenebilir enerji kaynakları, geri dönüşümlü kâğıt ve mümkün olduğunca toplu 

taşım araçlarının kullanılması gerektiğini düşündükleri ortaya çıkmıştır. 

Boyes ve Stanisstreet (1992) tarafından gerçekleştirilen çalışmada öğrencilerin çoğunun ağaç 

dikmeyi ve geri dönüşümlü kâğıt kullanımını sera etkisindeki artışı azaltabilecek faktörler olarak 

düşündükleri ortaya çıkmıştır. Yine aynı çalışmada öğrencilerin çoğunun araçların az kullanımı ve 

yenilenebilir enerji ile elektrik üretiminin sera etkisinde bir azalma meydana geleceğini düşündükleri 

ortaya çıkmıştır. Kılınç ve diğerleri (2008) tarafından gerçekleştirilen çalışmada öğrencilerin büyük bir 

kısmının ağaç dikiminin, geri dönüşümlü kâğıt kullanımının ve araç kullanımındaki azalmanın küresel 

ısınmayı azaltacağını düşündükleri ortaya çıkmıştır. Ayrıca çalışmada öğrencilerin büyük bir kısmının 

küresel ısınmaya karşı alınabilecek önlemler arasında yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının 

olduğunu düşündükleri ortaya çıkmıştır. Çalışmada öğrencilerin sadece %20’sinin sağlanabilecek 

elektrik tasarrufu ile küresel ısınmanın azalacağını düşündükleri ortaya çıkmıştır. 

Gerçekleştirilen çalışma ile elde edilen bir başka sonuç ise öğretmen adaylarının büyük bir 

kısmının orman yangınları ve küresel ısınma arasında bir ilişkinin bulunmadığını düşünmesidir. 

Oysaki devasa karbon depoları ağaçların yanması sonucunda atmosfere büyük miktarlarda CO2 

salınmaktadır. Yani orman yangınlarının küresel ısınmada tetikleyici bir rolü de bulunmaktadır. Ancak 

araştırma sonucunda Fen Bilgisi öğretmen adaylarının büyük bir kısmının bu şekilde bir düşünceye 

sahip olmadıkları ortaya çıkmıştır. 

Ayrıca araştırma sonuçlarına göre Fen Bilgisi öğretmen adaylarının küresel ısınma hakkındaki 

bilgi düzeylerinde cinsiyet ve sınıf düzeylerine (1., 2., 3., ve 4. Sınıf) göre bir farklılık gözlenmemiştir. 

Öğretmen adaylarının hem cinsiyetlerine göre hem de sınıf düzeylerine göre anketten elde ettikleri 

puanlar birbirine çok yakındır. 

Boyes ve Stanisstreet (1992) tarafından gerçekleştirilen çalışmada kız öğrencilerin küresel 

ısınmanın mekanizması ve sonuçları hakkında erkek öğrencilerden daha az bilgili oldukları ortaya 

çıkmıştır. Araştırmacılara göre bu durumun sebebi tam olarak net değildir. Küresel ısınma halen 

programlarda yer almayan, informal bir şekilde hakkında bilgi edinilen bir konudur. Yazılı ve görsel 

medyanın özellikle televizyonun bu bilgilerin edinilmesinde payı büyüktür. Araştırmacılar, 

televizyonda izlenecek programın tercihi kişilere ait olduğundan belki de erkeklerin daha fazla bu 

konuya yönelik programları tercih ettiklerini düşünmektedirler. 
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Elde elden sonuçlar genel bir çerçevede değerlendirildiğinde Fen Bilgisi öğretmen adaylarının 

CO2’nin atmosferdeki rolü hakkında bilgi sahibi oldukları, CFC’ler hakkında bilgi eksikliklerinin 

bulunduğu, küresel ısınmanın sebep ve sonuçları hakkında bilgi eksiklikleri bulunmasına rağmen Fen 

Bilgisi öğretmen adaylarının büyük çoğunluğunun bilgi sahibi olduğu ve küresel ısınmaya karşı 

yapılabilecekler ve alınabilecek önlemler hakkında ise neredeyse tamamının bilgi sahibi olduğu 

araştırmanın sonuçları olarak ortaya çıkmıştır. 

 İlköğretim birinci ve ikinci kademedeki Fen ve Teknoloji öğretim programlarında sera gazları ya 

da küresel ısınma hakkında yeterli bilginin bulunmadığı göze çarpmaktadır. İlköğretim birinci kademe 

Fen ve Teknoloji ders kitapları incelendiğinde sadece bir ya da iki cümle ile doğrudan küresel ısınma 

ya da sera etkisine değinilmeden sadece belirli çevre koşullarının Dünya’nın sıcaklığını 

etkileyeceğinden bahsedilmektedir.  

İlköğretim ikinci kademede ise 7. ve 8. sınıf Fen ve Teknoloji ders kitaplarında sera etkisi ve 

küresel ısınmadan yeterince bahsedilmemekte ve birkaç cümle ile konuya yer verilmektedir. Fen 

Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programı’nda ise sera etkisine ve küresel ısınmaya V. yarıyılda yer alan 

“Kimyada Özel Konular” ve VI. yarıyıl “Çevre Bilimi” derslerinde kısaca yer verilmektedir. 

Araştırmaya konu olan küresel ısınmanın potansiyel önemi açısından ilköğretim ve üniversite 

Fen Bilgisi programlarında yeteri kadar yer verilmesi gerektiği düşünülmektedir. Öğretmen adaylarına 

sağlanabilecek sağlıklı bir eğitim sonucunda hatalı kavramların ilköğretim öğrencilerinin zihinlerinde 

oluşmasının önüne geçilebilir. 

Çevre eğitiminin disiplinler arası yapısından dolayı da üniversitelerin tüm öğretmen yetiştirme 

programlarında konuya, gereği kadar yer verilmesi gerekmektedir. Ayrıca küresel ısınma konusuna 

örgün eğitim ve yaygın eğitimde öğrencilerin seviyelerine uygun bir şekilde yer verilmelidir. Bu 

şekilde öğrencilerde farklı kaynaklardan edindikleri bilgiler sebebiyle meydana gelebilecek kavram 

yanılgılarının önüne geçilebilir. 

Bu çalışmada sadece Fen Bilgisi öğretmen adaylarının küresel ısınma hakkında bilgi düzeyleri 

belirlenmeye çalışılmıştır. Benzer veri toplama araçlarından yararlanılarak bu tip araştırmalar farklı 

disiplinlerde öğrenim görmekte olan öğrenciler ile gerçekleştirilebilir. Ayrıca farklı disiplinlerdeki 

öğrenciler küresel ısınma hakkındaki bilgi düzeyleri açısından karşılaştırılabilir ve ortaya çıkacak 

sonuçlar tartışılabilir. 

Örgün eğitimde yeterince yer verilmeyen küresel ısınma konusuna öğrenciler genellikle farklı 

kaynaklardan ulaşmaktadırlar. Kılınç ve diğerleri (2008) tarafından gerçekleştirilen çalışmada lise 

öğrencilerinin %60 kadarının küresel ısınma ile ilgili bilgilere televizyon, gazete, internet ve radyodan 

ulaştıkları ortaya çıkmıştır. Öğrenciler çevre eğitimi açısından televizyona büyük bir eğilim 

göstermektedirler (Boyes & Stanisstreet, 1992). Bu sebeple küresel ısınma, sera gazları ya da sera 

etkisi hakkında medyada yer verilen yayınlara özen gösterilmelidir. Konu ile ilgili verilecek olan 

sağlıksız ve yanlış bilgiler öğrencilerde kavram yanılgılarına sebep olabilmektedir. 
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EK: Araştırmada kullanılan kapalı uçlu likert tipi anket 

 

Sınıf -Şube:  ………            N.Ö. (  )    II.Ö.  (  ) Cinsiyet:  Kız (  )   Erkek (  ) 
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1. Karbondioksit (CO2) gazı bir sera gazıdır. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2. Karbondioksit gazı, yaşam için atmosferde bulunması gereken bir gazdır. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

3. Sera gazlarının salınımında sağlanabilecek düşüş ile küresel ısınmanın etkileri 

azaltılabilir. 
(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

4. Yeryüzünden yansıyan kızılötesi ışınların bir kısmı sera gazları tarafından emilir 

ve bu emilim sera etkisine neden olur  

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

5. Orman yangınları ve küresel ısınma arasında bir ilişki yoktur. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

6. Atmosferde biriken sera gazlarının miktarındaki artış, yeryüzünde daha fazla 

ısının hapsolmasına neden olacaktır. 
(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

7. Atmosferde daha fazla karbondioksit gazı birikmesi ile küresel ısınma daha da 

artacaktır. 
(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

8. Kloroflorokarbonlar ozon tabakasına (stratosferik ozon) zarar vermektedir. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

9. Küresel ısınmaya insan kaynaklı faktörler sebep olmaktadır. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
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10. Metan (CH4), Azotoksitler (NOx) ve Kloroflorokarbonlar (CFCs) sera gazlarıdır. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

11. Gübrelerden çıkan gazlar küresel ısınmayı artırmaktadır. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

12. Yeryüzünün daha fazla ağaçlandırılması ile küresel ısınmanın etkileri 

azaltılabilir. 
(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

13. Küresel ısınma kullanılabilir tatlı su miktarında azalmaya neden olmaktadır. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

14. Sanayi devrimi küresel ısınmayı tetiklemiştir. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

15. Fosil yakıt (petrol, doğal gaz, kömür) tüketimi atmosferdeki sera gazları 

miktarında artışa sebep olmaktadır. 
(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

16. Küresel ısınmadan dolayı iklim değişiklikleri meydana gelmektedir. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

17. Fosil yakıt tüketiminden kaçınılması küresel ısınmayı azaltıcı yönde etkiler. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

18. Küresel ısınma canlıların yaşam alışkanlıklarını ve yaşam alanlarını 

değiştirmelerine sebep olmaktadır. 
(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

19. Atmosferde daha fazla kloroflorokarbon gazı birikmesi ile küresel ısınma daha 

da artacaktır. 
(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

20. Küresel ısınma ve küresel iklim değişikliği, insan sağlığını olumsuz yönde 

etkilemektedir. 

 

 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

21. Elektriğin boşa harcanmaması küresel ısınmaya karşı alınabilecek önlemler 

arasındadır. 
(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
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TRAINEE PRIMARY TEACHERS’ IDEAS AND PERCEPTIONS 

ABOUT GREENHOUSE EFFECT AND GLOBAL WARMING 

 

Keywords : Enviromental Education, Greenhouse effect, Global warming, Misconceptions, Teacher 

Trainees 

Environmental issues are an important topic both in news, and in science education. Previous 

studies revealed that students hold many misconceptions relating to such issues as Greenhouse effect, 

global warming, ozone depletion, and acid rain.  

Generally in all countries the general public has developed an increasing awareness of world 

environmental problems, and one of the most acknowledged concerns is global warming, especially 

that aspect known as the “greenhouse effect.” Currently, students are exposed to these issues in their 

science classes at various points during their lessons; the amount and depth of exposure to these issues 

can be quite variable. These issues are also addressed in the printed media as well as through 

television programs. But such sources of information are often filled with misconceptions or errors. 

Indeed, even the term “greenhouse effect” is misleading because the causal factors of global warming 

are not the same as those which cause greenhouses to become more hot. Even when all of the various 

sources of information are correct, many aspects of atmospheric phenomena in general, and global 

warming in particular, are still confusing to both students and populations.  

These environmental problems can be very complex and they often interrelate in many ways, 

and this complexity further leads to misunderstandings among students as well as the general public. 

The trainees completed the Questionnaire which contained 30 statements about the greenhouse effect 

and global warming with Likert Scale choices.  

Results indicated that many students appeared to confuse certain major environmental 

problems (the greenhouse effect, ozone depletion, loss of biodiversity, air and water pollution, and 

nuclear power) in terms of causality, consequences, and in ways to alleviate these problems. Also, the 

students confounded the possible relationships between these various environmental issues. How do 

such misconceptions arise?  

This study conducted in primary school teacher trainees for primary teacher candidates and 

science teacher candidates a number of 413 in COMU, BAU, DEU, GAZİ and ODTU. Results 

determinate that the teacher trainee had a lot of misconceptions and misleads about this conceptions. 

Then the results valued for environmental education and general science education for future studies.  
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OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARI VE EBEVEYNLERİNİN ÇEVRESEL 

TUTUMLARINI GELİŞTİRMEYE YÖNELİK ÇEVRE EĞİTİM 

PROGRAMININ ETKİSİNİN İNCELENMESİ* 

 

THE IMPACT OF AN ENVIRONMENTAL EDUCATION PROGRAM 

ON PRESCHOOLER’S AND PARENT’S ENVIRONMENTAL 

ATTITUDES 

 
Nilgün CEVHER-KALBURANa                             Fatma ALİSİNANOĞLUb 

a Arş. Gör. Dr. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü, DENİZLİ 
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bProf. Dr. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü, ANKARA 
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ÖZET 

 

Son yıllarda yapılan çalışmalar küresel ısınma, ekolojik dengenin bozulması ve doğal çevrenin 

hızla yok olmasına büyük oranda insanların ihmalinin ve yanlış davranışlarının neden olduğunu 

göstermektedir. Bu yüzden, günümüz insanları için, önemli çevre sorunlarının duyurulmasında ve 

önlemlerin alınmasında ilk başvurulacak yol bilinçlendirici eğitim olmalıdır. Erken öğrenme yılları 

çevresel tutumların oluşması için temel bir süreçtir. Pek çok sosyal bilimci, çocuklarda erken yıllarda 

çevreye saygı ve ilgi geliştirilmediği sürece, yaşamlarının sonraki yıllarında bu tutumların asla 

gelişemeyeceği riskini taşıdıklarını vurgulamaktadır. 

Bu araştırmada, anasınıfına devam eden 60-72 aylık çocukların ve ebeveynlerinin çevresel 

tutumlarını geliştirmeye odaklı uygulanan çevre eğitimi programının çevresel tutum düzeylerine 

etkisini belirlemek amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini deney grubunda 26, kontrol grubunda 26 

olmak üzere toplam 52 çocuk ve deney grubunda 25, kontrol grubunda 26 olmak üzere toplam 51 

ebeveyn oluşturmuştur. Çevre Eğitim Programının uygulama öncesi ve sonrasında deney ve kontrol 

grubundaki çocuklar ile ebeveynlerinin çevresel tutum düzeylerini belirlemek amacıyla geçerlik ve 

güvenirliği yapılan “Çocuklar İçin Çevresel Tutum Ölçeği” ve “Yeni Ekolojik Paradigma Ölçeği” 

kullanılmıştır.  

Çevre Eğitim Programı sonrasında, deney ve kontrol grubundaki çocukların Çocuklar İçin 

Çevresel Tutum Ölçeği’nden ve ebeveynlerinin Yeni Ekolojik Paradigma Ölçeği’nden aldıkları 

puanlar arasında deney grubu lehine anlamlı farklılık bulunmuştur. Eğitim programının kalıcılığına 

mailto:nkalburan@gmail.com
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ilişkin yapılan kalıcılık testinde, eğitim programının etkisinin devam ettiği saptanmıştır. Bu bulgular 

ışığında, okul öncesi dönem çocuklarının ve ebeveynlerinin çevresel tutumlarını geliştirmeye yardımcı 

olmak amacıyla eğitimcilere, ailelere ve ileride yapılabilecek bilimsel araştırmalara yönelik öneriler 

sunulmuştur.  

 

Anahtar Kelimeler: Okul Öncesi Eğitim, Çevresel Tutum, Çevre Eğitimi, Çevre Eğitim 

Programı. 

 

ABSTRACT 

 

Recent studies show that ignorance and wrong actions of people cause on a large scale global 

warming, unbalanced ecology and disappearing of natural environment. So, the first way to announce 

important environmental problems and take measures should be to make today’s people conscious. 

Early learning years is the main process of forming environmental attitudes. Many social scientists 

emphasize that as children’s respect for and their interests in environment are not developed in early 

years, they carry the risk they cannot improve their environmental attitude throughout the rest of their 

life.  

In this research, it is aimed, to determine the effects of the environmental education program 

on environmental attitude levels of parents and children who are going on with the preschool. There 

are 52 children and 26 of them is in the experiement group and 26 of them is in the control group and 

also 51 parents are included in the research. Before and after the Environmental Education Program, 

“the Children’s Environmental Attitudes Scale” and “the New Ecological Paradigm Scale” are used to 

determine the environmental attitude levels of the parents and children who are in the experiement and 

control group. 

After the Environmental Education Program, between the scores which are taken from the 

Children’s Environmental Attitudes Scale by children who are in the experiement and control group 

and from the New Ecological Paradigm Scale by parents, there is deep difference for the benefit of 

experiement group. In the permanence test which is done for education program, it is determined that 

the effect of education program is in progress. With these findings, some suggestions are presented to 

both scientific research which will be done in the future and parents and educators to help improving 

environmental attitudes of young children. 

 

Keywords: Early Childhood Education, Environmental Attitude, Environmental Education, 

Environmental Education Program 
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1. GİRİŞ 

 

Çevre eğitimi alan insanların sayısının artması, dünyanın yaşam sistemlerinin korunmasında 

oldukça önemlidir (Carson, 2007). Yirminci yüzyılın son yılları belirsizlik, dengesizlik ve hızlı 

gelişme süreci olarak görülmektedir. Tüm dünyada, devletler ekonomik büyüme ile kendi nüfuslarını 

daha iyi yaşam standartlarına ulaştırmak için çabalamaktadırlar fakat aynı zamanda bu gelişim 

düzeyine ulaşırken çevresel ve sosyal etkilerini göz ardı etmektedirler. Politikacılar ve ekonomistler 

büyümenin sınırları olmadığını farz eden politikalar izlerken, diğerleri insanların bu anlayışın ötesinde 

yaşamakta olduğuna inanmaktadırlar. Brown (1992), “yeryüzünün gelecekte artan nüfusa 

yetebileceği” ile ilgili ciddi şüpheler olduğunu vurgulamıştır. McMichaek (1993), küresel çevre 

değişimi ile canlıların yaşamını destekleyen pek çok yeryüzü sisteminin tükendiğini belirtmiştir (Akt: 

Davis, 1998). Bu nedenle insanların çevre ve çevre sorunları hakkında bilinçlendirilmeleri 

gerekmektedir. Bu, ancak bireysel davranışların değişmesi ile mümkündür. Davranışların değişmesi 

ise tutum, bilgi ve değer yargılarının değişmesini zorunlu kılmaktadır. Çevreye karşı olumlu tutum ve 

değer yargılarının oluşması ise ancak çevre eğitimi ile gerçekleşmektedir (Erten, 2005). 

Çevre eğitimi; insanın biyolojik, fiziksel ve sosyal çevresi ile ilgili değerlerin, tutumların ve 

kavramların tanınması ve ayırt edilmesi olarak tanımlanmaktadır. Çevre eğitimi dünyanın karşı karşıya 

bulunduğu sorunlardan haberdar olan ve bu sorunların nasıl çözüleceğini bilen, ayrıca buna gönüllü 

bireyler yetiştirmeyi de amaçlamaktadır (Erten, 2005; Görmez, 1991; İleri, 1998). Başka bir tanıma 

göre çevre eğitimi, bir yandan ekolojik bilgileri aktarırken diğer yandan da bireylerde çevreye yönelik 

tutumlarının gelişmesini ve bu tutumların davranışa dönüşmesini sağlar. Çevre eğitimi, çocukların 

bilişsel, duyuşsal ve psiko-motor alanlarına hitap eder (Buhan, 2006). 

Gelişimsel özellikleri nedeniyle çocukların meraklı ve keşfetmeye istekli oldukları okul öncesi 

dönem, tutum ve davranış kazanma potansiyelinin en yüksek olduğu yılları kapsamaktadır. Çevre ile 

ilgili yeterli bilgi, olumlu tutum ve davranış geliştirmede, çocuğun ebeveyninin ve öğretmenlerinin 

çocuğa olumlu model olmasının ve verilecek nitelikli çevre eğitiminin önemi büyüktür. 

Bu nedenle bu araştırmada; anasınıfına devam eden 60-72 aylık çocukların ve ebeveynlerinin 

çevresel tutumlarını geliştirmeye odaklı bir çevre eğitimi programı uygulanarak programın çevresel 

tutum düzeylerine etkisini belirlemek amaçlanmıştır.   

 

1.1. Erken Çocukluk Yıllarında Çevre Eğitimi 

 

Araştırmalar çevreye karşı özel tutumların erken çocukluk ile orta çocukluk arasında 

geliştiğini göstermiştir. Çocukların kapsamlı çevre konularını anlaması ve çevresel ilgilerinin 

gelişmesi bilişsel gelişimiyle yakından ilgilidir. Okul öncesi dönemdeki çocukların doğaya güçlü bir 

şekilde duygusal yanıt verdikleri belirtilmiştir. Orta çocuklukta, çevreye karşı daha gerçeğe dayalı 

yönelim gelişmektedir. Bu yaşta, çocuklar doğal dünyanın unsurlarını daha dikkatli ve detaylı şekilde 
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anlama becerisi göstermektedirler. Adölesan çağda, çevresel ilgi düzeyleri oldukça yükselmekte ve 

çevreyle ilgili etik prensipleri daha çok kabullenmektedirler. Bu çağda çoklu düzeyde bilgi edinme 

süreci ile ilgili kapasitenin artmasıyla karmaşık çevresel sorunları anlayabilmektedirler (Legault, 

1999).  

Çocukların kendileri ve dünya ile ilgili öğrenme yöntemleri gözlem, manipulasyon (kullanma, 

çalışma), keşfetme, deneme ve yanılma, araştırma, yönlendirilen davranış, dönüşüm ve deneyimden 

oluşmaktadır (Nikolaeva, 2008). 

Araştırmalar çocukların çevreye olan ilgilerinin üç alandan birinde odaklandığını göstermiştir: 

(1) Ozon tabakası, sera etkisi ve ormanların yok edilmesi gibi küresel konular; (2) Nehir ve denizlerin 

kirliliği, çöpler, kentleşme ve otomobil egzozları gibi evlerine yakın olan ve yaşam kalitelerini daha 

kısa sürede zedelemesinden korktukları konular; (3) Hayvanlar ile ilgili konular: öncelikle 

viviseksiyon (bilimsel araştırma amacıyla canlı hayvanlar üzerinde cerrahi deneyler yapma) ve yok 

olma tehlikesi ile karşı karşıya olan türler. 

Çocuklar için önemli olan çevre konuları küreseldir; aynı zamanda yıkıcı potansiyeli 

bulunmaktadır ve olumlu davranış gerçekleşmedikçe yıkıcı olması kaçınılmaz olan sorunlardır. Çevre 

konularından birincisinde, pek çok kişi tarafından asıl sorun olarak görülen ozon tabakasının zarar 

görmesinin, çevre dostu ürünler kullanarak basit adımlarla önlenebileceğine inanılmaktadır. Çevre 

konularının ikincisi, daha özel yerel etkileri olan problemlerdir (bir bakıma, ozon tabakasının zarar 

görmesini kapsamamakta), fakat bu problemler daha geniş ve daha ciddi problemlerin bir parçasıdır. 

Bununla birlikte, bazı çocuklar için hayvanlarla ilgili konular daha önemlidir (üçüncü çevre konusu). 

Viviseksiyon genellikle türlerin yok olmasından daha önemlidir. Çöplerin dökülmesi gibi yerel etki ile 

ilgili konular ciddi fakat yaşamı tehdit edecek kadar büyük olmayan sorunlar olarak algılanmaktadır 

(Strong, 1998). 

 

Şekil-1. Çocukların Çevresel Konular ile İlgili Bilgi Düzeyleri (Henley Centre Report; Akt: 

Strong, 1998). 
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Çocukların çevre ile ilgili bilgilerinin en önemli kaynağı okul etkinlikleri ve projelerdir. 

Çeşitli çevre eğitim programlarına, uygun çevresel tutumlar ve sonrasında uygun davranışlar belirlenip 

amaç edinilerek, erken yaşlarda ideal olarak başlanabilir (Legault, 1999; Strong, 1998). 

Çevre eğitim programlarının belirlediği amaçlar çok çeşitlidir. Bunlar, a) insanları çevresel 

problemlerin ele alınması gerektiğine ikna etmek; b) zararlı uygulamaların çevre ve insanlar açısından 

sonuçları hakkında insanları eğitmek; c) daha çok çevresel sorumluluğa sahip olmak için düzeltilmesi 

gereken davranışların tanımlanması konusunda insanlara yardımcı olmak; d) çevresel problemlerle 

etkili bir şekilde ilgilenmelerini sağlayacak kadar insanları etkilemek; e) yaşam tarzlarını 

değiştirmelerinde insanlara yardım etmek; f) insanların düzenli olarak ekolojik davranışlarını ve 

tutumlarını yeniden değerlendirmeleri için onları desteklemek (Gigliotti, 1990; Lozzi, 1989, Akt: 

Legault, 1999).  

Bu amaçlara ulaşmak için, çocukları doğaya karşı duyarlı hale getirecek, çevresel konularla 

ilgili farkındalık geliştirecek, ekolojik prensiplerle ilgili bilgiyi sağlayacak, bireysel davranışlar 

hakkındaki değerleri açıklayacak ve harekete geçme becerilerine yardımcı olacak eğitim materyalleri 

düzenlenmelidir. Çevre eğitiminde benzetme, rol oynama, alan gezileri, konuk konuşmacı çağırma, 

örnek olay, değer aktiviteleri, ahlaki ikilemler, yerel problemler ve davranış projeleri gibi oldukça 

çeşitli eğitim stratejileri kullanılmaktadır. En başarılı stratejiler, çevresel problemlerin çözümlerini ve 

gerçek problem çözme deneyimlerini içeren örnek olaylardır (Legault, 1999). 

Erken çocukluk düzeyinde çevre eğitimi en yararlı olanıdır. Erken öğrenme yılları çevresel 

tutumların oluşması için temel bir süreçtir. Bazı sosyal bilimciler (Legault, 1999; Stapp, 1978; Strong, 

1998; Tilbury, 1994; Wilson, 1996) çocuklarda erken yıllarda çevreye saygı ve ilgi geliştirilmediği 

sürece, yaşamlarının sonraki yıllarında bu tutumların asla gelişemeyeceği riskini taşıdıklarını 

vurgulamışlardır. Tilbury (1994), erken yılların çocuğun çevre eğitimi için kritik öneme sahip 

olduğunu belirtmiştir. Cohen (1984; Akt: Chapman ve Sharma, 2001), eğer çocuklar erken yıllarda 

olumsuz çevresel tutum geliştirirlerse, bu tutumların muhtemelen oldukça yerleşeceğini 

belgelendirmiştir.  

Erken yıllarda doğal çevre ile yaşanan olumlu deneyimler, yaşam boyunca doğal çevre ile 

etkileşim kurmaya istekli olmayı geliştirmektedir. Yetersiz çevresel farkındalık eğiliminin erken 

yıllarda çevreyle olumlu ve direkt deneyimlerin engellenmesinden kaynaklandığına ilişkin görüşler 

oldukça yaygındır. Doğa ile doğrudan yaşanan deneyimler, insan psikolojisi, etik ve çevresel 

farkındalığın gelişimi için kritik bir unsurdur. Toplumların en büyük görevi, çocuklarını, yeniden 

düşünmek ve davranış şeklini değiştirmek için gerekli tutumlar, değerler ve becerileri kazanması, 

sağlık ve adaletin koruması ve herkes için sürdürülebilir gelecek yaratması için hazırlamaktır. 

Çocuklar şu andaki davranışları ve gelecek beklentileri hakkındaki kişisel ve toplumsal kararlara 

katılmak ve daha fazla ilgilenmek için öğretmenleri, ebeveynleri ve diğer toplum üyeleri olan 

yetişkinlere ihtiyaç duymaktadırlar. Çevre eğitimi bunun için olağan üstü düzeyde öneme sahiptir. 

Çevre eğitimi almış öğretmen, hem nesiller içinde hem de nesiller arasında, sürdürülebilir sosyal ve 
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çevresel ilişkilere olumlu yaklaşan tutumlar, değerler ve davranışların değişiminde çok önemlidir 

(Davis, 1998; Laing, 2004; Nikolaeva, 2008). 

 

1.2. Çevre Eğitimine Ebeveyn Katılımı 

 

Yaşam boyu çevre eğitimi, insanların ve toplumların değişen çevre ile ilişkilerini 

güçlendirmelerine odaklanmaktadır. Bu, çağdaş insanlar ile daha çok ilişkili hale gelmektedir. Aktif 

vatandaşlık günümüzde sürekli çevresel öğrenmeyi gerektirmektedir (Belangeri 2003; Akt: Tali Tal, 

2004). Araştırmacılar çevre eğitiminin formal bir eğitim süreci ile birlikte informal bir boyutu da 

olduğunu vurgulamışlardır. Bu nedenle, okul ve toplumun işbirliği ile çalıştığı bir eğitim yaklaşımının 

insanların çevresel amaçlara ulaşmasında önemli rolü olduğu belirtilmektedir (Tali Tal, 2004).  

Sosyal araştırmacılar, çocukların özellikle tüketici seçimleri, spor, boş zaman aktiviteleri ve 

giyim tarzı ile ilgili ebeveynlerinin değerleri, tutumları ve kararlarından büyük ölçüde etkilendiklerini 

belirtmektedirler. Ayrıca, çevre eğitimine katılan çocukların ebeveynlerinin çevresel farkındalık ve 

davranışlarını da önemli ölçüde etkilediklerine ilişkin araştırma bulguları bulunmaktadır (Ballantyne 

ve Diğ., 2000; Tali Tal, 2004; Uzzell, 1999; Vaughan ve Diğ., 2003;).  

Çocukların çevre eğitimi ile kazandıkları davranışları evlerinde devam ettirmelerini olumsuz 

yönde etkileyen bazı faktörler bulunmaktadır (Uzzell, 1999): 

• Çocuklar ve aileler arasındaki etkileşimin yetersizliği. Bunun nedenleri olarak, ebeveynler ve 

çocukların çevresel problemlerle yeterli düzeyde ilgilenmemesi, çevresel problemler hakkında yetersiz 

bilgiye sahip olmaları, eğitime karşı olumsuz tutumları, motivasyonlarının düşük olması, benlik 

saygılarının yetersiz olması görülmektedir. 

• Ebeveynlerin çocuklarının çevresel konularla ilgili söz sahibi olduklarını bildirmelerine 

karşılık, çocukların kendilerini çevresel konularla ilgili söz sahibi olarak görmemeleri. Bunun nedeni, 

ebeveynler açısından, ebeveynlerin çevresel problemlerle ilgili önceki bilgilerinin yüksek düzeyde 

olması, çocukların, aldıkları çevre eğitiminin gerçek olaylarla ilgili içeriği hakkında konuşmaya teşvik 

edilmesi, ebeveynlerin okulu, çevresel problemler hakkında bilgi kaynağı olarak görmeleri, 

olabilmektedir. Bununla birlikte, çocukların kendilerini söz sahibi hissetmemelerinin nedeni olarak; 

ebeveynlerin kendilerini “uzman” olarak görmeleri, ebeveynlere yönelik eğitimsel materyallerin 

orijinalliği ve işe yararlığının sınırlı olması, iletişimin sıcak ve kişilerle ilgili olması yerine soğuk ve 

olaylarla ilgili olması, görülmektedir. 

• Çocukların ebeveynlerini etkilediklerini fakat ebeveynlerin çocuklarının kendilerini 

etkilemediğini bildirmesi. Bunun nedeni olarak, ebeveynin bir uzman rolünü üstlenmesi, buna karşılık 

çocukların oldukça az düzeyde role sahip olmasını içeren geleneksel model olarak görülebilmektedir. 

Çocukların ebeveynleri ve toplumdaki diğer yetişkinler, çevre kuralları ve uygulamalarını 

etkileyen önemli güçlere sahiptirler. Bununla birlikte, yetişkinleri eğitmede birtakım engellerle 

karşılaşılmaktadır. Bu engellerden bazıları; çevre eğitimine katılmak için yeterli zamanlarının 
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olmayışı, finansal desteğin ve kaynakların yetersizliği, yetişkinlerle uygun iletişim yöntemlerinin 

geliştirilmesine gereksinim duyulmasıdır. Bu nedenle, yetişkinlere yönelik çevre eğitimi daha çok 

medya aracılığıyla uygulanmaya çalışılsa da, bu yöntem, çevresel davranışları etkilemek konusunda 

genellikle yeterince başarılı olamamaktadır. Bu nedenle, okulda verilen çevre eğitim programının 

ebeveynleri ve diğer yetişkinleri de kapsaması gerekmektedir. Ancak bu şekilde, çocukların ve 

yetişkinlerin çevresel problemler ve bu problemlerin çözümü ile ilgili davranışlar konusunda 

tartışabilecekleri bir etkileşim içinde oldukları bir eğitim yaklaşımı: (a) çocukların çevresel öğrenme 

ve davranışları arasındaki bağı güçlendirmekte; (b) yetişkinlerin okuldaki eğitim programlarının 

çevresel bilgi ve davranış ile ilgili sonuçlarını görmesini sağlamakta; (c) Çocukların evleri ve 

yaşadıkları toplumdaki çevresel kararları ve davranışlarını güçlendirmekte; (d) ebeveynleri ve toplum 

üyelerini, çevresel konulara aktif katılımlarını sağlayarak desteklemektedir (Ballantyne ve Diğ., 1998). 

Bu bağlamda, çevre eğitiminin kalitesinin arttırılması ve hedeflerine ulaşabilmesi için ailenin 

ve okulun, programın oluşturulması, uygulanması ve değerlendirilmesi sürecine birlikte katılmaları 

gerekmektedir (Ballantyne ve Diğ., 1998; Tali Tal, 2004; Uzzell, 1999). 

 

2. YÖNTEM 

 

2.1. Araştırmanın Örneklemi 

 

Araştırmanın örneklemini, 2008-2009 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında, Ankara ili merkez 

ilçelerdeki Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilköğretim okullarındaki anasınıfları arasından tesadüfi 

örnekleme yöntemiyle seçilen Sofuoğlu İlköğretim Okulu ve Metin Emiroğlu İlköğretim Okulu 

oluşturmuştur. İlköğretim okullarına devam eden anasınıfı çocuklarının benzer demografik özellikleri 

taşıması açısından aynı semtte iki okul belirlenmiştir. Sofuoğlu İlköğretim Okulu’nda iki anasınıfında 

eğitim gören toplam 26 çocuk ve 25 ebeveyn (bir ebeveyn ikiz çocuğa sahip olduğu için ebeveyn 

sayısı 25’tir); Metin Emiroğlu İlköğretim okulunda ise toplam 26 çocuk ve 26 ebeveyn çalışma 

grubunu oluşturmuştur. Çalışma grubunu oluşturan çocukların daha önce çevre eğitimi almamış 

olmasına, 60-72 ay arasında olmasına ve normal gelişim göstermesine dikkat edilmiştir.  

 

Tablo-1. Deney ve Kontrol Grubu Çocukların Bazı Demografik Özelliklerine Göre 

Dağılımı 

Demografik Özellikler 

Deney Kontrol 

n % n % 

Cinsiyet     

Kız 16 61.54 14 53.85 

Erkek 10 38.46 12 46.15 

Toplam 26 100.0 26 100.0 
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Kardeş Sayısı 

Tek çocuk  13 51.46   9 34.62 

İki kardeş 9 34.62   11 42.31 

Üç kardeş ve üzeri 4 15.38   6 23.07 

Toplam  26 100.0   26 100.0 

Doğum Sırası  

İlk çocuk 17 65.39 17 65.39 

İkinci çocuk 6 23.07 5 19.23 

Üçüncü çocuk ve sonrası 3 11.54 4 15.38 

Toplam 26 100.0 26 100.0 

Daha Önce Okul Öncesi Eğitim Kurumuna  

Devam Etme Durumu 

Evet 6 23.07 4 15.38 

Hayır 20 76.93 22 84.62 

Toplam 26 100.0 26 100.0 

Tablo-1 incelendiğinde, Çocukların cinsiyetlerine göre deney ve kontrol grubunda dengeli bir 

dağılım gösterdikleri söylenebilir. Deney grubu çocuklarının çoğunluğu tek çocuk iken, kontrol grubu 

çocuklarının çoğunluğunun iki kardeş ve tek çocuk olduğu görülmektedir. Ayrıca, deney ve kontrol 

grubu çocukların çoğunluğunun daha önce okul öncesi eğitim kurumuna gitmedikleri görülmektedir.  

 

Tablo-2. Deney ve Kontrol Grubu Çocukların Annelerinin ve Babalarının Bazı 

Demografik Özelliklerine Göre Dağılımı 

Demografik Özellikler 
Deney Kontrol 

Anne Baba Anne Baba 

Yaş n % n % n % n % 

26-29 Yaş Arası 7 28 6 24 10 38.46 7 26.92 

30-34 Yaş Arası  9 36 10 40 6 23.07 9 34.62 

35-39 Yaş Arası 6 24 5 20 7 26.92 5 19.23 

40 Yaş ve Üstü 3 12 4 16 3 11.55 5 19.23 

Toplam 25 100.0 25 100.0 26 100.0 26 100.0 

Öğrenim Durumu  

Okuryazar veya ilkokul mezunu 4 16 1 4 2 7.69 - - 

Ortaokul mezunu 3 12 3 12 8 30.77 6 23.07 

Lise mezunu 9 36 10 40 7 26.92 11 42.31 

Yüksekokul veya üniversite mezunu 9 36 11 44 9 34.62 9 34.62 

Toplam 25 100.0 25 100.0 26 100.0 26 100.0 

 

Tablo-2’de görüldüğü gibi, deney ve kontrol grubu anne ve babaların çoğunluğu 30-34 yaş 

arasındadır. Deney ve kontrol grubu çocukların annelerinin ve babalarının öğrenim durumlarına göre 

dağılımlarına bakıldığında, çoğunluğunun lise ve yüksek okul veya üniversite mezunu olduğu 

görülmektedir.  
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2.2. Veri Toplama Araçları 

 

Araştırma kapsamında iki ölçek ve bir soru formu olmak üzere üç ayrı veri toplama aracı 

kullanılmıştır. 

Genel Bilgi Formu: Araştırmada, ebeveynlere yönelik olarak iki bölümden oluşan bir “Genel 

Bilgi Formu” kullanılmıştır. Genel bilgi formunun birinci bölümü çocukların cinsiyeti, kardeş sayısı, 

doğum sırası, okul öncesi eğitime devam etme süresine ilişkin maddeleri; ikinci bölümü ise çocukların 

ebeveynlerine yönelik öğrenim düzeyleri ve mesleklerini belirleyecek bilgileri kapsamaktadır. 

“Çocuklar İçin Çevresel Tutum Ölçeği”:“Çocuklar İçin Çevresel Tutum Ölçeği (Children’s 

Environmental Attitudes Scale)”, Evans ve Diğ. (2007) tarafından NewYork’taki devlet okullarına 

devam eden birinci ve ikinci sınıftaki çocukların (N=100, M=6.8 yaş) çevresel tutumlarını 

değerlendirmek için geliştirilmiştir ve 3 oyunu kapsamaktadır. Birinci ve ikinci oyunda her birinde 

ikişer tercih bulunan 3’er soru; üçüncü oyunda ise 5 soru bulunmaktadır. Ölçek geliştirilirken “Yeni 

Ekolojik Paradigma Ölçeği”nin (Dunlap vd., 2000) üç boyutu (antroposantrizm (insanı evrenin 

merkezi olarak kabul etme), doğanın dengesi ve büyümenin sınırları) temel alınmıştır.  

“Çocuklar İçin Çevresel Tutum Ölçeği”nde yer alan ilk oyunda, araştırmacı ile çocuk oyun 

tahtası üzerindeki yolu ilk tamamlayan olmak için yarışmaktadırlar. Çocuk kendisine ait ilk oyun 

taşını, zarı attıktan sonra gelen rakama göre oyun tahtası üzerinde hareket ettirir ve sonrasında 

araştırmacı devam eder. Tahtanın çeşitli noktalarında çocuk çeşitli seçenekler arasında tercih yapar. 

Seçenekler tahtanın üzerinde grafiksel olarak tanımlanmıştır ve çocuğa yüksek sesle okunur. Tercihler, 

içeride televizyon seyretme veya dışarıda oyun oynamayı, kağıdın bir veya iki yanına sanat çalışması 

yapmayı, motorla çalışan yaprak temizleyici veya yaprakları tırmıkla temizlemeyi içermektedir. 

Çocuğun bilgisi dışında, oyun çocuğun daima her karar noktasına araştırmacıdan önce geleceği şekilde 

yapılandırılmıştır. Araştırmacı her seçenekte çocuğun yaptığı tercihin aynısını yapar.  

İkinci tutum değerlendirme tekniği çevreyle ilgili iki alternatif senaryodan oluşan yapıdaki 

keçe tahtasını içermektedir. Çocuk iki ayrı keçe tahtasının her birindeki her iki alternatifi yapılandırır 

ve daha sonra durum hakkında nasıl hissettiği ile eşleştireceği tahtadaki soruya cevap verir. Çevresel 

ikilemler şunlardır: su kirliliğinin çevreye çok az miktarda zarar vermesi veya ciddi bir şekilde zarar 

vermesi; tarım ilaçları kullanmamak veya bahçedeki zararlı canlıları yok ederek çiçekleri korumak için 

tarım ilaçları kullanmak; doğum günü için kısa süreli dayanıklı olan yeni bir oyuncak ayı hediye 

etmek veya daha eski fakat uzun süre dayanıklı bir oyuncak ayı hediye etmek. 

Üçüncü tutum oyununda “endişe etmiyor, biraz endişeli ve çok endişeli” seçeneklerinden 

oluşan üç farklı yüz ifadelerini gösteren bir endişe termometresinden yararlanılmıştır. Bu yüzler bir 

termometrenin en altından en üstüne doğru dikey olarak ve eşit aralıklarla sıralanmıştır. Endişe 

termometresinin konuları yerel topluluklarda hava kirliliği, yakındaki bir dere veya göldeki su kirliliği, 

nüfus yoğunluğu nedeniyle geyiklerin yeterince besin alamaması, bir komşunun arazisindeki toksik 
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atıkların tüm bölgeye yayılması, yol yapmak için bir orman park alanından buldozerle geçilmesi 

sorularını içermektedir. 

Çocuklar İçin Çevresel Tutum Ölçeği” uzman görüşleri doğrultusunda Türkçe’ye çevrildikten 

sonra, Ankara il merkez ilçelerindeki resmi ilköğretim okullarına bağlı anasınıflarına devam eden 150 

çocuk üzerinde uygulanarak 11 madde üzerinde yapılan iç tutarlılık güvenirliği analizinde iç Cronbach 

Alpha (α) değeri .78 olarak belirlenmiştir. Ölçek içindeki her maddenin çevresel tutum düzeyini ölçüp 

ölçmediğini ayırt etmek için yapılan madde toplam (item-total) korelasyonlarının oldukça yeterli 

düzeyde güçlü ve pozitif olduğu gözlenmiştir. Test tekrar test güvenirliğinin ise .97 düzeyinde olduğu 

belirlenmiştir. Ayrıca, testin ilk yarısına ait güvenirlik katsayısının .60; ikinci yarısına ait katsayının 

.61; iki yarı arasındaki Spearman Brown korelasyon katsayısının .52 ve Guttman Split-Half güvenirlik 

katsayısının ise .51 olduğu saptanmıştır. Bu sonuçlar testin her iki yarısının da aynı özelliği ölçtüğü 

görülmüştür.  

“Yeni Ekolojik Paradigma Ölçeği (New Ecological Paradigm Scale-NEP):Dunlap ve Van 

Liere tarafından 1978 yılında geliştirilen ve Dunlap ve Diğ. tarafından 2000 yılında yeniden 

düzenlenen “Yeni Ekolojik Paradigma Ölçeği (New Ecological Paradigm Scale-NEP)” yetişkinlerin 

çevresel tutumlarını belirlemeye yönelik olarak geliştirilmiştir. 15 maddeden oluşan ölçekte Likert tipi 

5’li derecelendirme kullanılmıştır (“kesinlikle katılıyorum”, “katılıyorum”, “kararsızım”, 

“katılmıyorum”, “kesinlikle katılmıyorum”).  

Yeni Ekolojik Paradigma Ölçeği’nin Türk diline uyarlanmasından sonra, güvenirlik çalışması 

için Çocuklar İçin Çevresel Tutum Ölçeği”nin uygulandığı çocukların ebeynlerine uygulanarak elde 

edilen sonuçlara göre, ölçeğin toplam varyansın %34.32’sini ifade eden 4.46 öz değerli (eigenvalue) 

bir temel faktör bulunmuştur. Faktörde yer alan maddelerin faktör yüklerinin ise 0.40 ile 0.74 arasında 

değiştiği saptanmıştır. Bu sonuç, ölçeğin güvenilir ölçme yaptığını göstermiştir. Test-Tekrar test 

korelasyonunun ise, .94 düzeyinde olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, Yeni Ekolojik Paradigma Ölçeğine 

ait düzeltilmiş madde toplam korelasyonlarının .32 ile .63 arasında olduğu belirlenmiştir. Ölçeğin 13 

madde üzerinde yapılan iç tutarlılık güvenirliği analizinde ise ölçeğin Cronbach Alpha (α) değeri .81 

olarak bulunmuştur. Güvenirlik için yapılan iki yarı test güvenirliği (split-half) analizlerinde elde 

edilen bulgular ise, testin ilk yarısına ait güvenirlik katsayısının .70; ikinci yarısına ait katsayının .63; 

iki yarım arasındaki Spearman Brown korelasyon katsayısının .73 ve Guttman Split-Half güvenirlik 

katsayısının ise .72 olarak belirlenmiştir. Bu sonuçlar testin her iki yarısının da aynı özelliği ölçtüğünü 

göstermiştir.  

 

2.3. Çevre Eğitim Programı’nın Hazırlanması 

 

Çevre Eğitim Programı hazırlanmadan önce ebeveynler ve çocuklar için kazanılması beklenen 

amaç ve kazanımlar belirlenmiştir. Bu amaç ve kazanımlar doğrultusunda hazırlanan eğitim durumları 
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okul öncesi eğitim programı ile bütünleştirilerek her oturum için en az iki eğitim durumundan 

oluşmuştur.  

Programın amaçları ve içeriği belirlenirken okul öncesi dönemde çevre eğitiminin ilkeleri, 

amaçları; çevre eğitim programının içeriği, okul öncesi dönem çocuklarının çevresel tutumları ile ilgili 

alan yazını araştırılmış; konu ile ilgili farklı eğitim programı uygulamaları incelenmiştir. Program 

hazırlanırken Dunlap ve Van Liere (1978) tarafından geliştirilen Yeni Ekolojik Paradigma Yaklaşımı 

ve 60-72 aylık çocukların gelişimsel özellikleri esas alınmıştır. Ayrıca oluşturulan eğitim durumları 

için sınıf ortamı ve okulun bulunduğu fiziksel çevre göz önünde bulundurulmuştur. 

Programın tamamında, belirlenen amaç ve kazanımlar doğrultusunda toplam 30 fen-doğa ve 

matematik etkinliği; 27 sanat etkinliği; 15 oyun ve hareket etkinliği; 15 Türkçe dil etkinliği; sekiz 

müzik etkinliği ve dört serbest zaman etkinliğine yer verilmiştir.  

Program 10 hafta boyunca, haftada üç oturum (Pazartesi-Çarşamba-Cuma) olmak üzere; her 

etkinlik için belirli bir süre saptanmayarak, eğitim durumunun özelliğine bağlı olarak en az 30 dakika, 

en fazla yarım gün olarak planlanmıştır. 

Program dahilinde 10 hafta boyunca, haftada en az iki kez olmak üzere, aile katılım 

çalışmaları planlanmıştır. Çevre Eğitim Programı dahilinde süren aile katılım çalışmaları grup 

toplantıları, ebeveynlere sınıfın bir parçası olma fırsatını verme, bireysel görüşmeler, broşürler, bülten 

panoları, veliye yönelik notlar aracılığıyla gerçekleştirilmiştir.  

 

2.4. Çevre Eğitim Programı’nın Uygulanması 

 

Çevre Eğitim Programı uygulanmadan önce, “Çocuklar İçin Çevresel Tutum Ölçeği” ve “Yeni 

Ekolojik Paradigma Ölçeği” öntest olarak deney ve kontrol gruplarına uygulanmıştır. Öntest 

uygulaması için, okul yöneticisi ile görüşülerek gerekli izinler alınmıştır. Öncelikle, çocuklara 

“Çocuklar İçin Çevresel Tutum Ölçeği” nin uygulanması için rahat bir oturma düzeni ve sessiz bir oda 

gibi gerekli ortam düzenlemesi yapılmıştır. Ölçeğin uygulaması her çocuk için ortalama 30 dk 

sürmüştür. “Yeni Ekolojik Paradigma Ölçeği”nin uygulanması için ise, Ebeveynlerin okula geliş-gidiş 

zamanları kullanılmıştır.  

Öntest sonuçlarına göre puanı daha düşük olan Sofuoğlu İlköğretim Okulu’na devam eden 26 

çocuk ve 25 ebeveyn deney grubu olarak; Metin Emiroğlu İlköğretim Okulu’na devam eden toplam 26 

çocuk ve 26 ebeveyn ise kontrol grubu olarak belirlenmiştir. 

Öntestlerin uygulanmasının ardından araştırmanın deney grubunu oluşturan Sofuoğlu 

İlköğretim Okulu’ndaki iki anasınıfının öğretmenleri ile görüşülmüştür. Her iki öğretmenin de 

birbiriyle sürekli iletişim içinde oldukları, sınıfta günlük plan dahilinde yapılan çalışmaları 

birbirleriyle paylaştıkları öğrenilmiştir. Uygulanan ölçekler sonucunda çocukların ve ebeveynlerinin 

demografik özellikleri ve çevresel tutum düzeyleri birbirine yakın olduğu saptanmıştır. Böylece eğitim 
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programının uygulanması sürecinde, iki grubun fiziksel olarak daha geniş ve rahat olan sınıfta 

birleştirilmesine karar verilmiştir.  

Eğitim programına başlamadan önce ebeveynlere haber mektubu gönderilerek uygulanacak 

eğitim programı ile ilgili bilgilendirici toplantı yapılacağı duyurulmuştur. Ardından okulun bilgisayar 

odasında projeksiyon gösterisi kullanılarak ebeveynlere ve sınıf öğretmenlerine uygulanması 

planlanan Çevre Eğitim Programı’nın amacı, süresi, program dahilinde uygulanacak eğitim durumları, 

beklenen amaç ve kazanımlar anlatılmıştır. Toplantıdan sonra, eğitim programı süresince ebeveynlerin 

ne düzeyde katılım gösterebileceklerini belirlemek amacıyla “Ebeveyn Katılım Formu” uygulanmıştır. 

 

2.5. Verilerin Analizi 

 

Araştırmada kullanılan ölçekler uygulandıktan sonra verilerin girilmesinde ve analizinde SPSS 

15.0 istatistik paket programında Mann Whitney U Testi ve Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi 

kullanılmıştır.  

 

3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

 

Araştırmanın bu bölümünde öncelikle, Tablo-3 ile Tablo-7 arasında “Çocuklar İçin Çevresel 

Tutum Ölçeği”nin öntest, sontest  ve kalıcılık testi puanlarına ilişkin bulgular; ardından Tablo-8 ile 

Tablo-12 arasında “Yeni Ekolojik Paradigma Ölçeği”nin öntest, sontest  ve kalıcılık testi puanlarına 

ilişkin bulgular verilmiştir. 

 

Tablo-3. Deney ve Kontrol Gruplarındaki Çocuklara Ait “Çocuklar İçin Çevresel Tutum 

Ölçeği”nden Elde Edilen Öntest Puanlarına İlişkin Mann Whitney U Testi Sonuçları 

Grup n Sıra Ort. Sıra Topl. U P 

Deney 26 24.85 646.00 

295.000 .423 Kontrol 26 28.15 732.00 

Toplam 52  

P>0.05 

 

Tablo-3 incelendiğinde, deney ve kontrol grubunun öntestlerinde aldıkları puanlar arasında 

(U=295.000, p>0.05) anlamlı farklılık bulunmamaktadır. Buna göre, deney ve kontrol grubu öntest 

ortalama puanlarının birbirine çok yakın olduğu görülmektedir. Böylece, eğitime başlarken deney ve 

kontrol grubunun çevresel tutum düzeyi yönünden benzer özelliklere sahip olduğu söylenebilir. 
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Tablo-4. Deney ve Kontrol Gruplarının “Çocuklar İçin Çevresel Tutum Ölçeği”nden 

Elde Edilen Sontest Puanlarına İlişkin Mann Whitney U Testi Sonuçları 

Grup n Sıra Ort. Sıra Topl. U P 

Deney 26 36.65 953.00 

74.000 .000* Kontrol 26 16.35 425.00 

Toplam 52  

        * p< 0.001 

 

Tablo-4 incelendiğinde, deney grubu ile kontrol grubunun sontest puanlarına göre, “Çocuklar 

İçin Çevresel Tutum Ölçeği”nden aldıkları puanlar arasındaki farkın anlamlı olduğu (U=74.000, p< 

0.001) saptanmıştır. Bu sonuç, çevre eğitim programının çocukların olumlu çevresel tutum 

kazanmasında etkili olabileceği hipotezini doğrulamaktadır.  

Wilson’a göre (1996), okul öncesi dönemde çevre eğitimine basit deneyimlerle başlamak 

gerekmektedir. Çocuklar tanıdık ve kendilerini rahat hissettikleri deneyimler yoluyla 

öğrenmektedirler. Bu nedenle, çevre eğitimi için en uygun ortam çocukların önceden bildikleri ve 

yakın oldukları çevredir. Ayrıca, çevre eğitiminde, öğretimden çok deneyime odaklanmak 

gerekmektedir. Çocukların aktif katılımını sağlayan etkinlikler doğrudan deneyim, duyularını harekete 

geçirme ve kendiliğinden keşfetme fırsatı sunmaktadır. Bunun yanı sıra, okul öncesi dönemde çevre 

eğitim programının başarısı açısından öğretmenin doğal çevre içinde eğlendiğini ve doğal çevreye 

karşı özel bir ilgi gösterdiğini çocuklara hissettirmesi oldukça önemlidir. Doğal çevreyi koruma ve ona 

saygı duyma konusunda model olmak da çevre eğitiminin etkisi açısından kritik önem taşımaktadır. 

Sınıf içinde veya okul bahçesinde doğal yaşam alanları oluşturarak çocuklarla birlikte bu alanların 

korunması ve canlıların yaşamlarının desteklenmesi, geri dönüştürülebilir ve yeniden kazanılabilir 

maddelerin değerlendirilmesi, enerji kaynaklarının dikkatli kullanılması gibi günlük program boyunca 

devam eden çevre odaklı deneyimler çocukların çevreye saygı duyma ve onu korumaya yönelik 

tutumlarını geliştirecektir. 

Deney grubunda uygulanan eğitim programına, öncelikle çocukların yakın çevresi olan okul 

bahçesi ve okulun bulunduğu mahalleden başlanmıştır. Çocukların doğal çevre unsurlarıyla doğrudan 

keşif ve gözlem yapmalarına fırsat verecek etkinlikler düzenlenmiştir. Eğitimci tüm eğitim programı 

boyunca, çevreye karşı merakını, ilgisini ve çevreyle ilgili deneyimlerden aldığı mutluluğu çocuklarla 

paylaşmıştır. Ayrıca sınıf içinde bitki yetiştirme, geri dönüşüm kutularını kullanma, yeniden 

kazanılabilen materyalleri değerlendirme gibi etkinlikler yoluyla çevreyi koruma ve ona saygı 

gösterme konusunda çocuklara olumlu model olunmaya çaba gösterilmiştir. Eğitim programının 

içeriği ve uygulanışına ilişkin bu özellikler, çocukların çevresel tutumları üzerinde etkili olmasının 

nedeni olarak gösterilebilir. 

Ayrıca, eğitim programı boyunca farklı yöntemler kullanılarak ebeveynlerin katılımı 

sağlanmıştır. Bu sayede ebeveynlerin çevresel tutumlarının geliştiği ve evdeki davranışlarına da bu 
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tutumlarını yansıtarak çocuklara model oldukları; ayrıca okulda verilen çevre eğitimini okul dışındaki 

ortamlarda da destekledikleri (geri dönüşüm kullanarak, enerji kaynaklarını dikkatli kullanarak, doğa 

yürüyüşleri düzenleyerek vs.) düşünülebilir. 

Leeming ve Porter (1997) tarafından gerçekleştirilen çalışmada, çevre ile ilgili aktivitelerin 

çocukların çevresel tutumları ve ebeveynlerin çevresel davranışları üzerine etkisini belirlemek 

amacıyla 11 ilköğretim okulundan seçilen deney grubuna ait 18 ve kontrol grubuna ait 19 ebeveynin 

bir yıl boyunca en az sekiz çevreyle ilgili aktiviteye katılımı sağlanmıştır. Çalışma sonunda, eğitim 

programına katılan çocukların çevresel bilgilerindeki artışın anlamlı olmadığı, fakat çevresel 

tutumlarının anlamlı düzeyde arttığı belirlenmiştir. Bu bulgunun, araştırmada elde edilen bulgu ile 

paralel olduğu söylenebilir. 

Evans ve Diğ. (2007) tarafından gerçekleştirilen çalışmada, araştırmacılar tarafından 

geliştirilen Çocuklar İçin Çevresel Tutum ve Çocuklar İçin Çevresel Davranış Ölçeği’nin geçerlik-

güvenirlik çalışmasının ardından yaş ortalaması 6.8 olan çocuklarla birlikte bir haftalık kampta doğa 

eğitimi uygulanmıştır. Uygulamaya katılan çocukların öntest-sontest karşılaştırmalarında çevresel 

tutum puanlarının anlamlı derece arttığı saptanmıştır. 

Legault (1999) Kanada’da dört okula devam eden ortalama 11 yaşındaki çocuklara yönelik bir 

çevre eğitim programı uygulamıştır. Çalışma sonunda, uygulanan programın çocukların çevre ile ilgili 

bilgi, tutum, motivasyon ve davranışları üzerinde olumlu etkiler yarattığı; deney grubundaki 

çocukların öğretmenlerine ve ailelerine çevre ile ilgili daha çok soru sordukları ve daha çok içsel 

motivasyon gösterdikleri saptanmıştır. 

Yukarıdaki araştırmalarda elde edilen bulgular, deney grubundaki çocukların olumlu çevresel 

tutumlarla ilgili puanlarının eğitim öncesinden eğitim sonrasına olumlu yönde değişmesi yönünden 

elde edilen bulguları destekler niteliktedir. 

 

Tablo-5. Deney Grubunun “Çocuklar İçin Çevresel Tutum Ölçeği” Öntest-Sontest 

Puanlarının Karşılaştırmasını Gösteren Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi Sonuçları 

Sontest-Öntest n Sıra Ort. Sıra Topl. Z P 

Negatif Sıra 0 .00 .00 

-4.382* .000*** Pozitif Sıra 25 13.00 325.00 

Eşit 1   

                         *** p< 0.001 
* Negatif sıralar temeline dayalı 

** Pozitif sıralar temeline dayalı 

*** Anlamlı farklılık 

  

Tablo-5’e göre, deney grubundaki çocukların deney öncesi ve sonrası, “Çocuklar İçin 

Çevresel Tutum Ölçeği”nden aldıkları puanlar arasındaki farkın (z=-4.382, p<0.001) anlamlı olduğu 
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görülmektedir. Fark puanlarının sıra toplamları dikkate alındığında farkın pozitif sıra, yani sontest 

lehine olduğu görülmektedir. 

Palmer (1998), çevre eğitiminde öğrenme sürecinde kazanılması gereken tutumlar arasında, 

çevre ve diğer canlılarla ilgilenme ve onlara dikkat etmenin önemini anlama; çevresel konular 

hakkında bağımsız düşünme; diğerlerinin inançlarına ve düşüncelerine değer vermenin bulunması 

gerektiğini belirtmiştir. Bu araştırmada uygulanan çevre eğitim programında çocukların bitki 

yetiştirme; hayvan besleme; yakın çevredeki problemleri fark etme, problemlerin nedenleri ve 

çözümleri üzerine düşünme; diğer canlıların yaşamını kolaylaştırmak ve onlara zarar vermemek için 

neler yapılması gerektiğine ilişkin fikirler üretmelerine fırsat verilerek olumlu çevresel tutumlar 

geliştirmeleri desteklenmiştir. Bu açıdan değerlendirildiğinde, deney grubundaki çocukların çevresel 

tutum puanlarının öntest-sontest karşılaştırmalarında sontest lehine olumlu olarak belirlenmesinin 

uygulanan programın içeriğinin olumlu tutum kazandırmaya odaklı olmasından kaynaklandığı 

söylenebilir. 

Akdağ ve Erdiller (2006) denizler ve sualtı yaşamı hakkında bilgi vermek ve çocuklara 

denizleri ve sualtı yaşamı koruma bilinci kazandırmak amacıyla okul öncesi eğitim alan 6 yaşındaki 11 

çocuğa su altı yaşamı hakkında bir eğitim programı uygulanmıştır. Program sonunda, çocukların 

denizler ve sualtı yaşam hakkındaki bilgisinin ve denizleri ve sualtı yaşamı koruma bilinçlerinin arttığı 

görülmüştür. 

Chapman ve Sharma (2001) tarafından yapılan çalışmada ise, toplam 100 Asyalı ilköğretim 

öğrencisinin çevresel tutumlarını ve bilgilerini belirlemek için çevre eğitim programı uygulanmıştır. 

Eğitim programı sonunda çocukların çevre ile ilgili bilgilerinin önemli düzeyde arttığı saptanmıştır. 

Ayrıca çocukların çevresel problemler ile ilgili farkındalıklarının yükseldiği ve bu problemlerin 

çözümüne iyimser yaklaştıkları saptanmıştır. 

Eğitim sosyologları doğal çevreye karşı tutumları, yalnızca “tutum” yerine “çevresel ilgi” 

olarak ele almaktadırlar (Van Liere ve Dunlap, 1980; Akt: Bedrous, 2007). Çevresel ilginin oluşması 

da çevreyi oluşturan unsurlar ve bu unsurlara ilişkin problemlere karşı farkındalık kazanmayı 

içermektedir. Akdağ ve Erdiller (2006) ile Chapman ve Sharma’nın (2001) uyguladıkları eğitim 

programlarının çocukların çevresel bilgi ve farkındalıklarını geliştirdiği belirlenmiştir.  

Bu bağlamda, elde edilen bulguların yukarıdaki araştırmalarla paralel olduğu söylenebilir. 

 

Tablo-6. Kontrol Grubunun “Çocuklar İçin Çevresel Tutum Ölçeği” Öntest-Sontest 

Puanlarının Karşılaştırmasını Gösteren Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi Sonuçları 

Sontest-Öntest n Sıra Ort. Sıra Topl. Z P 

Negatif Sıra 1 3.00 3.00 

-1.930** .054 Pozitif Sıra 6 4.17 25.00 

Eşit 19   

P> 0.05 
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* Negatif sıralar temeline dayalı 

** Pozitif sıralar temeline dayalı 

*** Anlamlı farklılık 

 

Tablo-6 incelendiğinde, kontrol grubundaki çocukların “Çocuklar İçin Çevresel Tutum 

Ölçeği” öntest ve sontestten aldıkları puanlar arasında, farkın pozitif sıra yani sontest lehine olduğu 

gözlense de, anlamlı fark bulunmamaktadır. 

Okul öncesi eğitimde, çevreye karşı tutum ve davranışlarıyla çocuğa olumlu model olabilmesi 

ve nitelikli bir çevre eğitimi için fırsatlar sunabilmesi açısından öğretmenin, çevre ve çevre sorunları 

hakkında yeterli bilgiye ve olumlu tutuma sahip olması büyük önem taşımaktadır.   

Buhan (2006), yaptığı çalışmada okul öncesinde görev yapan öğretmenlerin çevre bilinci ve 

bu okullardaki çevre eğitimini araştırmıştır. Araştırmanın sonucunda öğretmenlerin çevre bilinci ile 

ilgili bilgilerinin, tutumlarının ve çevre korumaya yönelik davranışlarının yeterli düzeyde olmadığı 

saptanmıştır.  

Şimşekli’nin (2001) yaptığı çalışmada, 2000-2001 öğretim yılında Bursa’da “Uygulamalı 

Çevre Eğitimi” projesi kapsamında yürütülen etkinlikler okul yöneticisi ve görevli öğretmenlerin 

katkısı yönünden incelenmiştir. Çalışma sonunda, çocuklarda çevre bilincinin oluşmasına katkıda 

bulunacak etkinlik sayısının yeterli olmadığı gözlenmiştir. Ayrıca öğretmenlerin çevre konusunda 

yeterli bilince sahip olmamasının çevre eğitimini zorlaştıran etkenlerden biri olduğu belirlenmiştir. 

Şimşekli (2004) tarafından, Bursa il merkezindeki 25 ilköğretim okulunda, çevre bilincinin 

geliştirilmesine yönelik uygulamalı çevre eğitimi yapılmıştır. Yapılan çalışma ile etkinliklere katılan 

ilköğretim öğrencilerinin çevre konularına dikkatleri çekilmiş, bu konuda düşünmeleri ve fikir 

üretmeleri sağlanmış olmasının yanında, okulların çevre eğitimi duyarlılığının istenilen düzeyde 

olmadığı saptanmıştır. 

Erten’in (2005) okul öncesi öğretmen adaylarının çevre dostu davranışlarını araştırdığı 

çalışmasında ise, Ankara’daki devlet üniversitelerinin okul öncesi öğretmenliği programlarında 

öğrenim gören öğrencilere anket uygulanmıştır. Araştırmanın sonunda hiçbir öğrencinin boş 

zamanlarında çevre etkinliklerinde bulunmadıkları; çevre sorunlarından rahatsız olmadıkları; çevrenin 

korunmasına yönelik yeterli düzeyde duyarlılık taşımadıkları belirlenmiştir.  

Bu araştırmada, öğretmenin çevresel tutum düzeyi ve çocukların çevresel tutumlarını 

belirlemeye yönelik bir çalışma yapılmamıştır. Ancak, yukarıda belirtilen araştırmalar, Türkiye’de 

okul öncesi öğretmenlerinin olumlu çevresel tutum, davranış ve bilgi düzeyinin yeterli olmadığına 

ilişkin bulguları ortaya koymaktadır. Bu açıdan, kontrol grubundaki çocukların çevresel tutumlarının 

öntest-sontest karşılaştırmalarında anlamlı bir farklılık bulunmamasının nedenleri arasında öğretmenin 

çevresel bilgi, tutum ve davranışları gösterilebilir. 

Bununla birlikte, Türkiye’de uygulanmakta olan MEB 2006 Okul Öncesi Eğitim 

Programı’nda doğrudan olumlu çevresel tutum kazandırmaya yönelik amaç ve kazanımların yer 
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almaması da kontrol grubuna ilişkin bulgunun nedeni olarak gösterilebilir. Nitekim, Akçay (2006) 

tarafından, farklı ülkelerde okul öncesi öğrencilerine yönelik çevre eğitiminin hangi düzeyde 

gerçekleştirildiğini incelemek amacıyla yapılan araştırmada, çevre eğitimini en yüksek derecede 

Almanya’nın gerçekleştirdiği; sırayla İsviçre, Türkiye, Japonya, Kanada ve Amerika’nın 

programlarında çevre eğitiminin yer aldığı belirlenmiştir.  

Ayrıca, 2006 yılında revize edilen okul öncesi öğretmenliği lisans programına birinci yarıyıl 

için “Çevre ve Doğa Eğitimi” dersi eklenmiştir. Ancak, 2006 yılına kadar çevre eğitimi sadece seçmeli 

ders olarak bazı üniversiteler tarafından yürütülmüştür. Bu nedenle, çevre eğitimi ile ilgili konular 

daha çok fen öğretimi veya uygulamaya yönelik derslerin içerisinde alınabilmiştir. Bu açıdan, okul 

öncesi öğretmenlerinin çevre eğitimi ile ilgili olarak yeterli düzeyde donatılmamış olmasının, 

programlarına çevresel bilgi, tutum ve davranış kazandırmaya yönelik amaç, kazanım ve etkinlikleri 

yeterince dahil etmemelerine, böylece kontrol grubundaki çocukların çevresel tutumlarının anlamlı 

düzeyde artmamasına neden olduğu düşünülebilir.  

 

Tablo-7. Deney Grubunun Çocukların “Çocuklar İçin Çevresel Tutum Ölçeği” Sontest-

Kalıcılık Testi Puanlarının Karşılaştırmasını Gösteren Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi Sonuçları 

Sontest-Öntest n Sıra Ort. Sıra Topl. Z P 

Negatif Sıra 11 7.50 82.50 

-2.138** .033 Pozitif Sıra 3 7.50 22.50 

Eşit 12   

P< 0.05 
* Negatif sıralar temeline dayalı 

** Pozitif sıralar temeline dayalı 

*** Anlamlı farklılık 

 

Tablo-7’ye göre, deney grubundaki çocukların “Çocuklar İçin Çevresel Tutum Ölçeği” sontest 

ve kalıcılık testinden aldıkları puanlar arasında, farkın pozitif sıra yani kalıcılık testi lehinedir ancak, 

anlamlı fark bulunmamaktadır. 

Sontestten üç hafta sonra yapılan kalıcılık testinde “Çocuklar İçin Çevresel Tutum Ölçeği” 

puan artışının, olumlu çevresel tutumun kazandırılmasında çevre eğitim programının etkisinin devam 

ettiği söylenebilir.  

Eğitim programı boyunca uygulanan bitki yetiştirme, geri dönüşüm kutusu kullanma, 

bahçedeki kuşları besleme etkinlikleri programın bitiminden sonra da devam etmiştir. Ayrıca sınıfta 

çocuklarla birlikte hazırlanan çevre unsurları ile ilgili grafikler kaldırılmamış ve çocuklar bu grafikleri 

etkin bir şekilde kullanmışlardır. Bu etkinlikler, eğitim programının kalıcılığının nedeni olarak 

gösterilebilir. 
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Tablo-8. Deney ve Kontrol Gruplarının “Yeni Ekolojik Paradigma Ölçeği”nden Elde 

Edilen Öntest Puanlarına İlişkin Mann Whitney U Testi Sonuçları 

Grup n Sıra Ort. Sıra Topl. U P 

Deney 25 25.28 632.00 307.000 .734 

Kontrol 26 26.69 694.00 

Toplam 51   

P>0.05 

 

Tablo-8’e bakıldığında, deney ve kontrol grubunun öntestlerde aldıkları puanlar arasında 

anlamlı fark bulunmamaktadır (U=307.000, p>0.05). 

Deney ve kontrol grubunun “Yeni Ekolojik Paradigma Ölçeği”nin genelinden aldıkları öntest 

puanları incelendiğinde, iki grubun eğitim programı öncesinde puanlarının eşit olduğu söylenebilir. 

 

Tablo-9. Deney ve Kontrol Gruplarının “Yeni Ekolojik Paradigma Ölçeği”nden Elde 

Edilen Sontest Puanlarına İlişkin Mann Whitney U Testi Sonuçları 

Grup n Sıra Ort. Sıra Topl. U P 

Deney 25 33.80 845.00 130.000 .000* 

Kontrol 26 18.50 481.00 

Toplam 51   

*p<0.001 

        

Tablo-9 incelendiğinde, sontest puanlarına göre deney grubu ile kontrol grubunun aldıkları 

puanlar arasındaki farkın anlamlı olduğu (U=130.000, p<0.001) belirlenmiştir. 

Huckle (1991; Akt: Palmer 1998) çevre eğitimiyle ilgili “doğal çevre bilgisi ve bunun insan 

kullanımı için potansiyel;  uygun teknolojinin teorik ve pratik olarak kavranması; sosyal düzenlerdeki 

değişiminin doğal çevreye etkisine ilişkin bilgi; sosyal hareketlere ilişkin farkındalık; politik 

okuryazarlık; alternatif sosyal ve çevresel gelecek ve politik stratejiler hakkında farkındalık; tüketicilik 

ve ideoloji anlayışı; gerçek olaylara katılım; esneklik ve iyimserlik”ten oluşan dokuz unsur 

belirlemiştir. 

Bu araştırmada uygulanan çevre eğitim programında ebeveynlerin çocuklarla yapılan 

çalışmalara aktif bir şekilde katılması ve yapılan çalışmalardan haberdar edilmesinin yanı sıra; eğitim 

panosu, broşür, kitapçık ve toplantılar aracılığıyla Huckle (1991; Akt: Palmer, 1998) tarafından 

belirlenen çevre eğitim unsurları gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Eğitim programının kapsamının bu 

şekilde düzenlenmesi, ebeveynlerin çevresel tutumlarının artmasının bir nedeni olarak gösterilebilir. 

Kabaş’ın (2004) yaptığı araştırmada kadınlara çevre konusunda eğitim programı uygulanarak, 

kadınların çevre konusundaki bilgi düzeylerini arttırmak ve onlarda çevre bilinci oluşturmak 
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amaçlanmıştır. Kadınlara uygulanan anketler sonucunda, çevre bilgisi, çevre sorunlarının sebepleri, 

etkileri ve bu sorunları önleme yollarına ilişkin konularda bilgi düzeylerinin anlamlı olarak arttığı 

ortaya çıkmıştır.  

Legault (1999) ise, uygulanan çevre eğitim programının çocuklar ve ailelerinin bilgi, tutum, 

motivasyon düzeyi ve davranışları üzerindeki etkisini incelemiştir. Çalışma sonunda programın 

ailelerin çevre ile ilgili bilgi, tutum, motivasyon ve davranışları üzerinde olumlu etkiler yarattığı 

belirlenmiştir. 

Leeming ve Porter (1997) tarafından gerçekleştirilen çalışmada, çevre ile ilgili aktivitelerin 

çocukların çevresel tutumları ve ebeveynlerin çevresel davranışları üzerine etkisini belirlemek 

amacıyla 11 ilköğretim okulundan seçilen deney grubuna ait 18 ve kontrol grubuna ait 19 ebeveynin 

bir yıl boyunca en az sekiz çevreyle ilgili aktiviteye katılımı sağlanmıştır. Çalışma sonunda elde edilen 

bulgular, deney grubundaki ebeveynlerin kontrol grubundaki ebeveynlere göre daha olumlu çevresel 

davranışlar kazandıklarını ortaya çıkarmıştır. 

Yukarıda belirtilen çalışmalarda elde edilen bulguların, bu araştırmada deney grubundaki 

ebeveynlerin çevresel tutumlarının eğitim programı sonrasında artmasına ilişkin elde edilen bulgu ile 

paralel olduğu düşünülmektedir. 

 

Tablo-10. Deney Grubunun “Yeni Ekolojik Paradigma Ölçeği” Öntest-Sontest 

Puanlarının Karşılaştırmasını Gösteren Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi Sonuçları 

Sontest-Öntest n Sıra Ort. Sıra Topl. Z P 

Negatif Sıra 0 .00 .00 

-4.299** .000*** Pozitif Sıra 24 12.50 300.00 

Eşit 1   

           P<0.001 
* Negatif sıralar temeline dayalı 

** Pozitif sıralar temeline dayalı 

*** Anlamlı farklılık 

  

Tablo-10’a bakıldığında, deney grubundaki ebeveynlerin “Yeni Ekolojik Paradigma 

Ölçeği”nden deney öncesi ve sonrası aldıkları puanlar arasındaki farkın anlamlı olduğu (z=-4.299, 

p<0.001) görülmektedir. Fark puanının sıra toplamı dikkate alındığında farkın pozitif sıra, yani sontest 

lehine olduğu görülmektedir. 

Ballantyne ve Diğ.’ne (1998) göre, çocukların ve yetişkinlerin çevresel problemler ve bu 

problemin çözümü ile ilgili davranışlar konusunda tartışabilecekleri bir etkileşim içinde oldukları 

çevre eğitim yaklaşımı ile yetişkinlerin okuldaki eğitim programlarının çevresel bilgi ve davranış ile 

ilgili sonuçlarını görmesini sağlamakta; ayrıca ebeveynlerin çevresel konulara aktif katılımları 

sağlanarak desteklenmektedir. 
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Bu araştırmada uygulanan çevre eğitim programında, ebeveynlerin çocuklarıyla birlikte doğa 

ile ilgili kitaplar okumaları, doğa yürüyüşleri yapmaları, doğal nesnelerle ilgili etkinlikler düzenleyip 

çevre ile ilgili konularda tartışmalarını desteklemeye yönelik aile katılım çalışmalarına yer verilmiştir. 

Ayrıca, ebeveynlerin çevresel problemlerle ilgili farkındalıklarını arttırmaları, problemlerin çözümüne 

yönelik tutum ve davranışlarını geliştirmelerine yardımcı olmak amacıyla ebeveyn eğitimleri 

gerçekleştirilmiştir. 

Eğitim programına katılan ebeveynlerin program sonunda çevresel tutumlarının anlamlı 

düzeyde artmasının, eğitim programda ebeveynlerin olumlu çevresel tutum geliştirmelerine odaklanan 

etkinliklere yer verilmesi ile ilişkili olduğu söylenebilir. 

Pek çok araştırmacı (Uzzel, 1999; Ballantyne ve Diğ., 2000; Vaughan ve Diğ., 2003; Tali Tal, 

2004) çevre eğitimine katılan çocukların ebeveynlerinin çevresel farkındalık ve davranışlarını da 

önemli ölçüde etkilediklerine ilişkin araştırma bulguları bulunmaktadır. Bunlardan biri olarak, 

Vaughan ve Diğ. (2003) tarafından yapılan çalışmada, okul ortamlarında çocukların öğrendikleri 

çevreyi koruma prensiplerini ebeveynlerine transfer etme düzeyi incelenmiştir. Öntest ile sontestlere 

ebeveynlerin verdiği yanıtlar karşılaştırıldığında, kontrol grubundaki ebeveynlerin yanıtlarında 

herhangi bir değişme olmazken; deney grubundaki ebeveynler testteki soruların %38’ine doğru cevap 

vererek eğitim programının ebeveynlere transferi üzerine etkisinin kanıtlanmasını sağlamıştır. 

Araştırma sonunda, ebeveynlerin çevresel bilgileri üzerinde çocuklarının anlamlı düzeyde etkilerinin 

olduğu belirlenmiştir. 

Bu bağlamda, eğitim programına katılan çocukların ebeveynlerinin çevresel tutumlarını 

olumlu düzeyde etkiledikleri düşünülmektedir. 

 

Tablo-11. Kontrol Grubunun “Yeni Ekolojik Paradigma Ölçeği” Öntest-Sontest 

Puanlarının Karşılaştırmasını Gösteren Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi Sonuçları 

Sontest-Öntest n Sıra Ort. Sıra Topl. Z P 

Negatif Sıra 

Pozitif Sıra 

Eşit 

8 8.25 66.00 

-.875** .382 6 6.50 39.00 

12   

* Negatif sıralar temeline dayalı                    P> 0.05 

** Pozitif sıralar temeline dayalı 

*** Anlamlı farklılık 

  

Tablo-11 incelendiğinde, kontrol grubundaki ebeveynlerin “Yeni Ekolojik Paradigma Ölçeği” 

öntest ve sontestten aldıkları puanlar arasında anlamlı farklılık görülmemektedir (z=-.875, p>0.05).  

Ballantyne ve Diğ. (1998) ebeveynlere çevre eğitimi verme konusunda birtakım engellerle 

karşılaşıldığını belirtmiştir. Bu engellerden bazıları; çevre eğitimine katılmak için yeterli zamanlarının 

olmayışı, finansal desteğin ve kaynakların yetersizliği, yetişkinlerle uygun iletişim yöntemlerinin 
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geliştirilmesine gereksinim duyulmasıdır. Kontrol grubundaki ebeveynlerin sontestlerde elde edilen 

çevresel tutum puanlarının anlamlı düzeyde farklılık göstermemesinin nedenleri arasında bu engellerin 

yer alabileceği düşünülebilir. 

Ayrıca, öğretmenin eğitim programı içinde çevre eğitimine yönelik etkinliklere sınırlı sayıda 

yer vermesi ve/veya bu etkinliklere aile katılımını yeterli düzeyde sağlamaması da bir diğer neden 

olarak gösterilebilir.  

 

Tablo-12. Deney Grubunun “Yeni Ekolojik Paradigma Ölçeği” Sontest-Kalıcılık testi 

Puanlarının Karşılaştırmasını Gösteren Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi Sonuçları 

Sontest-Öntest n Sıra Ort. Sıra Topl. Z P 

Negatif Sıra 

Pozitif Sıra 

Eşit 

10 8.30 83.00 

-2.000** .046 4 5.50 22.00 

11   

P< 0.05 
* Negatif sıralar temeline dayalı 

** Pozitif sıralar temeline dayalı 

*** Anlamlı farklılık 

 

Tablo-12 incelendiğinde, deney grubundaki ebeveynlerin “Yeni Ekolojik Paradigma Ölçeği” 

sontest ve kalıcılık testinden aldıkları puanlar arasında anlamlı farklılık görülmemektedir (z=-2.000, 

p>0.05). Sıra ortalaması ise farkın kalıcılık testi lehine olduğunu göstermektedir.  

Sontestten üç hafta sonra yapılan kalıcılık testinde “Yeni Ekolojik Paradigma Ölçeği” ve alt 

boyutlarında gözlenen puan artışına dayalı olarak, olumlu çevresel tutumun kazandırılmasında çevre 

eğitim programının etkisinin devam ettiği söylenebilir.  

 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Araştırma sonunda, deney ve kontrol grubu çocuklar arasında Çocuklar İçin Çevresel Tutum 

Ölçeği sontest puanları açısından deney grubu çocukların lehine anlamlı farklılık görülmüştür 

(p<0.001). Deney grubunun Çocuklar İçin Çevresel Tutum Ölçeği öntest-sontest puanlarının 

karşılaştırmasına ilişkin bulgulara göre; puanlar arasındaki farkın (p<0.001) anlamlı olduğu, fark 

puanlarının sıra toplamları dikkate alındığında farkın pozitif sıra, yani sontest lehine olduğu 

belirlenmiştir. Ayrıca, deney grubundaki çocukların Çocuklar İçin Çevresel Tutum Ölçeği’ne ait 

sontest ve kalıcılık testi puanlar arasındaki farkın pozitif sıra yani kalıcılık testi lehine olduğu ancak, 

anlamlı fark olmadığı saptanmıştır. 

Deney ve kontrol gruplarının Yeni Ekolojik Paradigma Ölçeğinden elde edilen öntest ve 

sontest puanlarına bakıldığında ise; öntestler arasında anlamlı fark bulunmazken (p>0.05) sontest 
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puanları arasındaki farkın anlamlı olduğu (p<0.001) belirlenmiştir. Ayrıca, deney grubundaki 

ebeveynlerin Yeni Ekolojik Paradigma Ölçeği’nden aldıkları puanlara ilişkin deney öncesi ve sonrası 

durumlarına göre aldıkları puan arasındaki farkın anlamlı olduğu (p<0.001); fark puanının sıra 

toplamları dikkate alındığında farkın pozitif, yani sontest lehine olduğu görülmüştür. Bununla birlikte, 

kontrol grubunun Yeni Ekolojik Paradigma Ölçeği öntest-sontest puanlarının karşılaştırmasına yönelik 

bulgular incelendiğinde alınan puanlar arasında anlamlı farklılık görülmemiştir (p>0.05).  

Ayrıca, deney grubundaki ebeveynlerin Yeni Ekolojik Paradigma Ölçeği sontest ve kalıcılık 

testinden aldıkları puanlara göre anlamlı farklılık görülmemiştir (p<0.05). Sıra ortalamalarına göre 

farkın kalıcılık testi lehine olduğu belirlenmiştir. 

 

Araştırma sonunda elde edilen bulgular ışığında, aşağıdaki önerilerde bulunulmuştur: 

 

• Özellikle alt sosyo-ekonomik düzeydeki bireylerin su ve elektrik tüketimi, otomobil 

kullanımı ve yiyecek tüketimini maddi kaygılardan dolayı üst sosyo-ekonomik düzeydeki bireylere 

göre daha çok kısıtlamak zorunda kaldıkları düşünülebilir. Bu nedenle, bireylerin bu yöndeki 

davranışlarının nedeni çevre bilinci ve duyarlılığı ile her zaman açıklanamayabilir. Bununla birlikte, 

üst sosyo-ekonomik düzeydeki bireylerin yaşam standartlarından uzaklaştıracağı düşüncesiyle dikkatli 

kullanımı sınırlandırabilmektedir. Bu yaşam tarzları, doğal olarak aynı ortamı paylaşan çocukların 

çevresel tutum ve davranışlarını önemli ölçüde etkilemektedir. Çevre konuları ve çevresel problemler 

ile ilgili toplumun her kesiminden ebeveynlere yönelik seminerler, konferanslar, toplantılar, söyleşiler 

düzenlenerek ebeveynlerin katılımının sağlanması gerektiği düşünülmektedir. 

• Günümüzde organik ürünlerin tüketimi oldukça pahalıdır. Ayrıca,  yenilenebilir enerji 

kaynaklarının kullanımı yaygın değil ve ulaşımı zordur. Bununla birlikte, yerel yönetimler atıkların 

ayrıştırılması ve geri dönüştürülmesi konusunda yetersiz kalmaktadır. Bu problemler, bireylerin 

olumlu çevresel tutumlara sahip olsalar da davranışlarının değişimini zorlaştırıcı bir unsur olarak 

görülmektedir. Bu nedenle, resmi ve özel kuruluşların çevreye dost ürünlerin kullanımı ve doğal 

yaşama zarar vermeyen yaşam tarzının kolaylaştırılması, böylece bireylerin olumlu çevresel tutum ve 

davranışlarının desteklenmesi yönünde işbirliği içinde çalışması gerekmektedir. 

• Resmi kurumlar, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimler ile işbirliği 

kurularak ebeveynlerin çevresel bilgi, tutum ve davranışlarını geliştirecek, çevreye yönelik ilgi ve 

duyarlılıklarını arttıracak eğitim programları düzenlenerek ebeveynlerin katılımları özendirilebilir.  

• Ebeveynlerin evde ve yaşadıkları ortamlarda yenilenebilir enerji, geri kazanım, atıkların 

ayrıştırılması, doğal yaşamın desteklenmesi konularında desteklenmesine yönelik medya kuruluşları, 

çevre ile ilgili meslek grupları, eğitimciler, resmi kuruluşlar ve sivil örgütler ortak çalışarak kitle 

iletişim araçlarını kullanarak; çeşitli kampanyalar, festivaller ve organizasyonlar düzenleyerek 

ebeveynlerin çevresel bilgi, tutum ve davranışlarını destekleyebilirler. 
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• Resmi kurumlar, üniversiteler, resmi-özel medya kuruluşları ve kütüphaneler tarafından 

gerçekleştirilecek çalışmalar ile, ebeveynlerin çevreye yönelik bilinç ve duyarlılığını arttırmaya 

yönelik internet üzerindeki güvenilir bilgi kaynakları ve basılı eserlere ulaşmaları desteklenebilir. 

• Öğretmen adaylarının, çocuklara olumlu çevresel tutum kazandırma ile ilgili teorik ders 

olarak almalarının yanında, uygulamalı olarak da çocukları gözlemleyerek değerlendirme ve 

desteklemeye yönelik çalışmalar yapmaları konunun önemini daha iyi anlamalarını sağlayabilir. 

• Okul öncesi eğitim programlarında çocukların çevre ile ilgili problemlerin, konuların farkına 

varması, problemlerin çözümleri ile ilgili düşünmesi ve harekete geçmesini amaçlayan çalışmalara; 

çevre eğitimine ebeveyn katılımına yönelik etkinliklere farklı yöntem ve teknikler kullanılarak ağırlık 

verilebilir.  

• Eğitimciler, çevre eğitimine yönelik, özel ya da hizmet içi eğitim kurslarına, seminer, panel, 

kongre, atölye çalışması, çalıştaylar ve konferanslara, katılarak çocukların ve ebeveynlerin çevresel 

bilgi, tutum ve davranışlarını nasıl destekleyecekleri konusunda kendilerini geliştirebilirler.  

• Eğitimciler, kendilerine yönelik çevresel konular ve problemler, bu problemlerin çözüm 

yolları ile ilgili konularda düzenlenen kurs, atölye çalışması, seminer, panel, kongre ve konferanslara 

katılabilirler. Böylece çocuklara ve ebeveynlere de olumlu model olabilirler. 

• Okul öncesi eğitime yönelik çevre eğitimi uygulamalarını içeren kaynak kitapların 

yayınlanması alandaki gereksinimi karşılayabilir.  

• Çevre eğitimi belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve diğer resmi kurumlar ile işbirliği 

içerisinde doğa müzesi, doğa kampı, botanik bahçesi, doğa parkı gibi alanlarda yapılarak daha çok 

kişinin hem bu merkezleri tanımaları hem de çevre eğitimi almaları desteklenebilir. 

• Milli Eğitim Bakanlığı, Çevre Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, belediyeler, 

üniversiteler ve diğer resmi ve sivil kuruluşların desteğiyle çevre eğitimine yönelik projeler 

yürütülebilir. 

• Çocuklara, ebeveynlere ve eğitimcilere yönelik farklı içerik, kapsam ve süreden oluşan çevre 

eğitim programları uygulanarak, çocukların, ebeveynlerin ve öğretmenlerin çevresel tutumlarına etkisi 

incelenebilir. 

• Okul öncesi dönemde verilen çevre eğitimi daha sonraki eğitim kademelerinde de 

sürdürülerek etkisi incelenebilir. 

• Yapılan araştırma sonuçları ve çevre eğitim programı toplumdaki bireylere, paket program 

şeklinde, rehber kitap haline getirilerek, internet ya da medya aracılığıyla ulaştırılabilir.  
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ÖZET 

Günümüzde teknoloji, tüketim ve kentleşmenin artışındaki hızlı ilerleme karşısında doğal 

çevre giderek yok olmaktadır. Ülkelerin doğadaki bu hızlı ve kontrolsüz değişimi engellemeye yönelik 

uyguladıkları çevre politikalarının ise yetersiz kaldığı gözlenmektedir. Bu durum çevre değerlerinin 

geliştirilmesi ve çevreyi korumak için öncelikle toplumları oluşturan bireylerin eğitiminden 

başlanması gerekliliğini ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle, bireylerin ekolojik sorunlara duyarlılığının 

arttırılması, olumlu çevresel tutum ve davranışların kazandırılması, toplumların uyguladığı eğitim 

içeriğinin önemli bir parçasını oluşturmaktadır.  Bireylerin tutum ve davranış kazanma potansiyelinin 

en yüksek olduğu dönem erken çocukluk yıllarını kapsamaktadır. Bu bağlamda, erken çocukluk 

yıllarında bireylere çevreye ilişkin temel bilgi, tutum ve davranışların kazandırılması, çevreye duyarlı 

birer dünya vatandaşı yetiştirmek açısından kritik bir öneme sahiptir. Bu kritik öğrenim sürecinde, 

okul öncesi öğretmeni bireylerin yetiştirilmesinde hem bir model hem de bir rehber olarak önemli bir 

rol üstlenmektedir. 

Bu araştırma okul öncesi öğretmenlerinin çevresel tutumlarını belirlemek amacıyla 

yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, Türkiye’deki toplam anasınıfı öğretmen sayısı temel 

alınarak (28848) 0.95 güven düzeyi (0.10) 0.90 kitle genişliği ve hoşgörü miktarı kullanılmış olup 

2008-2009 öğretim yılında Yalova, Aksaray ve Rize illerinde gerçekleştirilen MEB Hizmet İçi Eğitim 

Programlarına Türkiye’ nin farklı illerinden katılan toplam 150 okul öncesi öğretmeni oluşturmuştur. 

Araştırmada veri toplama aracı olarak, Fernandez-Manzanal ve diğ. (2007) tarafindan geliştirilen ve 
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araştırmacılar tarafından Türkçe’ye uyarlanan “Çevresel Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma 

sonucunda, okul öncesi öğretmenlerinin çevresel tutumları tespit edilmiş ve buna ilişkin öneriler 

sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Erken Çocukluk Eğitimi, Erken Çocuklukta Öğretmen, Çevresel Tutum 

ABSTRACT 

Today, natural environment vanishes gradually in the face of the increase of technology, 

consuming and urbanization. It is observed that the politics carried out to prevent the rapid and 

uncontrolled change in nature are not enough, which shows that fist of all we should start from the 

educating of people who forms the nations to protect the environment and improving environmental 

values. For this reason, to increase the sensitivity for ecological problems of people, and to make them 

have positive environmental attitude and actions form one of the most important parts of the education 

societies carry out. The period in which individuals’ potential for gaining attitudes and behaviors is 

early years. In this respect, instilling the basic knowledge, attitudes and behaviors in individuals 

during early years has critical importance with respect to raising environmentally sensitive world 

citizens. In this critical instructional process, the early childhood teacher plays an important role both 

as a model and as a guide in raising individuals.  

This research has been made for the aim of determining the environmental attitudes of early 

childhood teachers. The study group of the research is formed by 150 early childhood teachers coming 

from different cities of Turkey for the National Education Ministry (NEM) In-service Training 

performed in Aksaray, Rize and Yalova in 2008-2009 academic years by using 0.95 confidence level 

(0.10), 0.90 mass interval and tolerance interval basically upon the total early childhood teachers in 

Turkey (28848). “Environmental Attitude Scale” developed by Fernandez-Manzanal et al. (2007) was 

used as a tool of data collection. At the end of the research, the environmental attitudes of early 

childhood teachers’ are identified and suggestions are made based on the findings. 

Anahtar Kelimeler: Early Childhood Education, Early Childhood Teachers, Environmental 

Attitudes 

1. GİRİŞ 

 

Çevre canlıların var olduğu ve insanlar ile diğer canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini 

sürdürdükleri ve karşılıklı etkileşim içinde bulundukları ortamı ifade etmektedir. Bu nedenle 

canlıların sağlıklı bir yaşam sürdürebilmesi ancak sağlıklı bir çevreyle mümkün olabilmektedir. 

İnsan kaynaklı etkenlerin doğal dengeyi bozması, ilişkiler sistemi olan çevrenin bozulmasına ve 

çevre sorunlarının ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Bu yüzden çevre sorunları bütün canlı 
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türlerinin yaşamını etkileyen geniş bir perspektifte düşünülmelidir (Watson ve Halse, 2005; Selici 

ve diğ., 2005). 

Tutum, bir nesneye ilişkin duygu, düşünce ve davranış yapılarından oluşmaktadır. Bu yapılar 

birbirlerinden bağımsız değil, karşılıklı olarak birbirlerini etkilemekte ve çoğu kez aralarında bir 

tutarlılık bulunmaktadır. Bir nesneye karşı olumlu tutuma sahip olan birey, bu nesneye karşı olumlu 

davranmaya, onu desteklemeye ve yardım etmeye eğilimli olacaktır. Dolayısıyla, çevreye karşı 

olumlu ya da olumsuz tutuma sahip bireyler de bu doğrultuda hareket edeceklerdir. (Heberlein, 

1981; Uzun ve Sağlam, 2006). 

Kaiser ve diğ., (1999), bireylerin bilgi ve kavrama düzeyleri ile amaçlarının ekolojik 

davranışların belirleyicisi olan çevresel tutumları etkilediğini belirtmiştir. Bu bağlamda, çevreye 

yönelik olumlu tutumlara sahip bireylerin yetiştirilmesindeki en önemli aşama, bireylerde var olan 

olumlu ve olumsuz tutumları ortaya koyabilmek ve bu doğrultuda eğitim faaliyetleri oluşturmaktır. 

Çevre eğitiminde amaç, bireylerin çevreyi koruma ile ilgili beceri ve tutumları kazanmasına; kendi 

kültürü ve biyofiziksel çevresindeki kavramları ve değerleri tanımasına yardımcı olmaktır (Wilson, 

1996; Güler, 2009; Evans ve diğ., 2007). 

Çevre eğitimi, yaşam deneyimlerine dayanarak erken yıllarda başlamalıdır. Bu tür 

deneyimler, yaşam boyu kazanılan tutumların, değerlerin şekillenmesi ve doğal çevrede doğru 

davranış kalıplarının oluşması açısından kritik rol oynamaktadır. Erken çocukluk yıllarında çevre 

eğitiminin içeriği iki büyük önermeden oluşmaktadır. Öncelikle, çocukların doğal çevreyi koruma 

ve çevreye karşı saygı duymaya yönelik tutumları gelişmelidir. Daha sonra, sağlıklı çocuk 

gelişiminin önemli bir parçası olan doğal çevre ile olumlu etkileşiminin sağlanmasıdır. Böylece, 

bireyin öğrenme ve yaşam kalitesi artacaktır (Wilson,1996; Worth and Grollman, 2003). 

Çevre eğitimi sürecinde, çocukların çevresel sorunlara çözüm sağlamada aktif rol oynamaları 

gerekmektedir. Bunun için çocukların yakın çevrelerindeki kişilerin çevreye karşı tutumları önemli 

bir etken oluşturmaktadır. Bu kişilerden biri olarak öğretmen, çocukların doğal çevreye olan 

ilgilerini teşvik etmede büyük bir role sahiptir (Flogaitis ve diğ., 2005; Shobeiri ve diğ., 2006; 

Cotton, 2006; Tuncer ve diğ., 2007; Larijani ve Yeshodhara, 2008). Bu nedenle, okul öncesi 

öğretmeninin olumlu çevresel tutuma sahip olması, eğitim programını uygularken çevre ile ilgili 

amaçlara ve etkinliklere nitelikli bir şekilde yer vermesi açısından oldukça önemlidir.  

Türkiye’de öğretmenlerin çevresel tutumlarını belirlemeye yönelik ilgili alan yazını 

incelendiğinde, hem okul öncesi, hem de ilköğretim ve ortaöğretim alanlarındaki öğretmenlerin 

çevresel tutumlarını belirleyen çalışmaların oldukça az olduğu dikkati çekmektedir (Çabuk ve 

Karacaoğlu, 2003; Erten, 2005; Buhan, 2006; Daştan, 2007; Aydemir, 2007; Güler, 2009). Bu 

nedenle araştırmada, Türkiye’deki okul öncesi öğretmenlerinin çevresel tutumlarını belirlemek 

amaçlanmıştır. 
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2. YÖNTEM 

2.1. Çalışma Grubu  

Araştırmanın çalışma grubunu, Türkiye’deki toplam anasınıfı öğretmen sayısı temel alınarak 

(28848) 0.95 güven düzeyi (0.10) 0.90 kitle genişliği ve hoşgörü miktarı dikkate alınarak 2008-

2009 öğretim yılında Yalova, Aksaray ve Rize illerinde gerçekleştirilen MEB Hizmet İçi Eğitim 

Programlarına Türkiye’ nin farklı illerinden katılan toplam 150 okul öncesi öğretmeni 

oluşturmuştur. Çalışmaya katılan öğretmenlerin %86’sı kadın, %14’ü erkek öğretmenlerdir. 

Öğretmenlerin çoğunluğu 26- 30 (%34) ve 31-35 (%33.3) yaşları arasında iken, %15,3’ ü 36-40 yaş 

arasında, %12’ si 41 yaş üstünde ve %5.3’ü ise 20-25 yaş arasındadır. Ayrıca, öğretmenlerin 

çoğunluğu (%54.7) yaşamının büyük bölümünü ilde, %40.7’ si ilçede, %4.7’ si de köy/kasabada 

geçirmişlerdir. 

 

2.2.Veri Toplama Aracı 

Araştırmada okul öncesi öğretmenlerinin çevreye yönelik tutumlarını ölçmek için Fernandez-

Manzanal ve diğ. (2007) tarafından geliştirilen “Çevresel Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Toplam 20 

maddeden oluşan orijinal ölçeğin geçerlik-güvenirliğini belirlemek amacıyla 952 üniversite 

öğrencisi ile çalışılmıştır. Orijinal ölçeğin değerlendirmesi “Kesinlikle Katılıyorum, Katılıyorum, 

Kararsızım, Katılmıyorum ve Kesinlikle Katılmıyorum” olmak üzere 5’li likert tipi derecelemeye 

göre yapılmıştır. Ölçeğin Cronbach alpha güvenirlik katsayısı α = .84 olarak bulunmuş, madde-

toplam korelasyonlarının ise 0.33 ile 0.52 arasında değiştiği gözlenmiştir.  

 “Çevresel Tutum Ölçeği” nin Türkçe’ye uyarlama çalışmaları araştırmacılar tarafından 

yapılmıştır. Bunun için öncelikle ölçek maddeleri üç ayrı dil uzmanı tarafından Türkçe’ye 

çevrilmiş; ardından okul öncesi eğitim alanından altı uzmanın görüşleri doğrultusunda gerekli 

düzenlemeler yapılarak 2008–2009 öğretim yılında Türkiye’de Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim 

Fakültesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi ve Selçuk Üniversite’lerine bağlı 

eğitim fakülteleri bünyesinde okul öncesi öğretmenliği programlarına devam eden toplam 605 son 

sınıf öğrencisine uygulanmıştır. Yapılan analizler sonucunda ise ölçeğin tamamının iç tutarlılık 

güvenirlik katsayısı Cronbach Alfa .83 olarak belirlenmiştir. Madde-toplam korelasyonlarının .28 

ile .57 arasında değiştiği görülmüştür. Ayrıca ölçeğin iki yarı test güvenirliği analizinde, testin ilk 

yarısına ait güvenirlik katsayısının. 68; ikinci yarısına ait katsayının .78; iki yarı arasındaki 

Spearman Brown korelasyon katsayısının ve Guttman Split-Half güvenirlik katsayısının .78 olduğu  

saptanmıştır  (Yurt ve diğ., 2010). 

Ölçeğin birinci faktörünün (Need for Education About Environmental Problems- Çevresel 

Problemler İçin Eğitim Gereksinimi-ÇPİEG) alfa katsayısı .75; ikinci faktörünün (The İmportance 

of Fieldwork and Activities for Environmental Education- Çevre Eğitiminde Alan Gezilerinin 
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Önemi-ÇEAGÖ) alfa katsayısı .67; üçüncü faktörünün (Environmental Contamination and The 

Need for Conservation- Çevresel Kirlilik ve Koruma-ÇKVK) alfa katsayısı .60; dördüncü 

faktörünün ise (Environmental Protection Actions- Çevresel Koruma Hareketi-ÇKH) alfa katsayısı 

.55 olarak belirlenmiştir. Buna göre ölçeğin yeterli derecede geçerli ve güvenilir bir yapıya sahip 

olduğu söylenebilir (Yurt ve diğ., 2010). 

 

2.3. Verilerin Analizi 

Araştırmada elde edilen veriler SPSS 15.0 for Windows paket programında önce betimsel 

istatistik yoluyla incelenmiş ve frekans dağılımı, ortalama ve standart sapma değerleri belirlenmiş; 

ardından değişkenlere göre farklılıklar için Mann Whitney U ve Kruskall Wallis testleri 

kullanılmıştır. 

 

3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

 

Tablo 1. Öğretmenlerin Çevresel Tutum Ölçeği ve Alt Faktörlerinden Aldıkları 

Puanların Ortalamaları 

 

Ortalama 

( x ) 

Standart 

Sapma 

(ss) 

Standart 

Hata 

(sh) 

Minimum 

(Min.) 

Maximum 

(Max.) 

ÇTÖ Puanı 37.42 6.33 .51 23.00 57.00 

ÇPİEG alt 

faktörü 
10.66 2.31 .18 7.00 18.00 

ÇEAGÖ alt 

faktörü 
7.46 2.08 .16 5.00 15.00 

ÇKVK alt 

faktörü 
8.73 2.22 .18 5.00 16.00 

ÇKH alt faktörü 10.56 2.56 .20 5.00 18.00 

 

Tablo 1’de araştırmaya katılan öğretmenlerin ÇTÖ’nin toplamından x = 37.42, ÇPİEG alt 

faktöründen x = 10.66, ÇKH alt faktöründen x =10.56, ÇKVK alt faktöründen x = 8.73, ÇEAGÖ alt 
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faktöründen x = 7.46 puan aldıkları görülmektedir. Puanlar incelendiğinde özellikle ölçek toplamı, 

ÇPİEG ve ÇKH alt faktörlerinden alınan ortalama puanların diğer alt faktörlerden alınan puanlara göre 

yüksek olduğu göze çarpmaktadır. 

ÇTÖ’nin ÇKH alt faktörü; özellikle çevresel problemleri önleme ve çevreyi korumak için aktif 

birer birey olarak çalışmaya karşı tutumları belirlemeye yönelik maddeleri, ÇPİEG alt faktörü ise, var 

olan çevresel problemlerinin çözümü için eğitimin gerekliliğine yönelik tutumları belirleyen maddeleri 

içermektedir. 

Çevre sorunlarının gelecek dönemlerde daha büyük sorunlara yol açabileceğinin endişesi 

sürekli olarak ifade edilmektedir. Çevre sorunlarına kısa ve uzun vadede gereken ilginin gösterilerek 

ulusal ve uluslararası otoritelerin çevre koruma çalışmaları ile bireylerin çevre konularına karşı 

farkındalıklarının arttırılmasına ve gelecek nesillerin daha bilinçli hareket etmelerine yol açacaktır. 

Ayrıca ulusal ve uluslar arası sivil toplum örgütleri, doğal yaşamı koruma dernekleri, resmi ve özel 

kuruluşların kampanyaları ve çeşitli etkinlikleri ile pek çok insanın ekolojik duyarlılığını arttırmak 

hedeflenirken; bireylerin de çevresel sorunların çözümünde aktif rol almasına fırsat tanınmaktadır. 

Öğretmenlerin ÇKH alt faktöründen ÇKVK ve ÇEAGÖ alt faktörlere göre daha yüksek puan 

almasında, özellikle 21. yüzyılda yaşanan küresel ısınma, iklim değişikliği gibi çevre problemlerinin 

görsel ve yazılı medyada, çevre örgütlerinde sürekli olarak gündeme getirilmesi, dolayısıyla bireylerin 

bu konudaki farkındalıklarının artmasına ve çevreyi korumaya yönelik farkındalıklarının gelişmesinde 

etkili olabileceği düşünülebilir. Benzer şekilde öğretmenlerin ÇPİEG alt faktöründen ÇKVK ve 

ÇEAGÖ alt faktörlere göre daha yüksek puan ortalamasına sahip oldukları belirlenmiştir. 

Öğretmenlerin lisans eğitiminde aldıkları çevre ile ilgili dersler ve öğretmenlere yönelik hazırlanan 

seminer ve hizmet içi eğitimlerde çevresel bilinç ve duyarlılık kazandırmada çevre eğitiminin önemi 

vurgulanmakta ve bireylerde olumlu tutum ve davranış kazandırmada etkili olabildiği 

düşünülmektedir.  

Doğal kaynakların doğru bir şekilde kullanımı, doğru bir çevre bilincine sahip olmakla 

gerçekleşecektir. Çevre bilinci ise ancak çevre eğitimi ile mümkündür. Çevre eğitiminin temel hedefi 

toplumdaki tüm bireyleri çevre konusunda bilinçlendirmek, bilgilendirmek, çevre hakkında olumlu 

tutum ve davranışlar kazandırmaktır. Özmen ve diğ. (2005) üniversite öğrencilerinin çevre sorunlarına 

yönelik tutumlarını etkileyen etmenleri incelediği araştırmalarında, öğrencilerin büyük bir oranının 

ilköğretimde, lisede ve üniversitede çevre ile ilgili bir dersin gerekli olduğunu belirttiklerini 

saptamışlardır. Buhan (2006) ise yaptığı çalışmasında okul öncesinde görev yapan öğretmenlerin çevre 

bilinci ve bu okullardaki çevre eğitimini araştırdığı çalışmasında, öğretmenlerin çevre bilinci ile ilgili 

bilgilerinin, tutumlarının ve çevreyi korumaya yönelik davranışlarının yeterli düzeyde olmadığını 

saptamıştır. Okul öncesi öğretmeni yetiştiren kurumlarda çevre bilinci dersinin verilmesi; ulusal bir 
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çevre koruma programının oluşturulması ve bu programların hızla yaygınlaştırılması önerilerinde 

bulunulmuştur.   

Bununla birlikte, öğretmenlerin ÇKVK alt faktöründen daha düşük puan aldıkları saptanmıştır. 

Bu alt faktör artan kirliliğin yaşam alanları ve canlı türleri üzerindeki olumsuz etkilerinin farkında 

olmayı gerektiren ve bu sorunlara karşı bireylerin tutumlarını belirlemeye yönelik soru maddelerinden 

oluşmaktadır.  

Michail ve diğ., (2007) Yunan ilköğretim öğretmenlerinin üç güncel çevre sorunu olan asit 

yağmurları, ozon tabakasının incelmesi ve sera etkisini anlamaları üzerine yaptıkları araştırmada, 

öğretmenlerin bu üç fenomen hakkında bilgi eksikliği ve yanlış bilgiye sahip oldukları saptanmıştır. 

Şimşekli’ nin (2001) Bursa’da “Uygulamalı Çevre Eğitimi” projesi kapsamında yapılan etkinliklerin 

okul yöneticisi ve görevli öğretmenlerin katkısı yönünden incelediği araştırmasında, etkinlikler 

özelliklerine göre “çevreye dayalı değer ve tutumlar, çevre ile ilgili kişisel duyusal deneyimler, 

çevreye uyumlu davranışın gerçekleşmesi için etkileşim, geri bildirimler” olarak dört farklı başlık 

altında toparlanmıştır. Çalışma sonunda, okullarda çocuklarda çevre bilincinin oluşmasına katkıda 

bulunacak etkinlik sayısının yeterli olmadığı gözlenmiştir. Ayrıca öğretmenlerin çevre konusunda 

yeterli bilince sahip olmamasının çevre eğitimini zorlaştıran etkenlerden biri olduğu belirlenmiştir. 

Başka bir çalışmada Chatzifotiou (2006) çevre eğitiminin İngiliz ilköğretim okulu öğretmenlerinin 

üzerindeki etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma sonunda, öğretmenlerin başarılı bir çevre 

eğitimi uygulaması ve yeni gelişmeleri kavrama için gerekli olan, çevre eğitiminin tarihsel ve felsefi 

temelleri hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıkları saptanmıştır. Öğretmenlerin çoğunluğunun ÇKVK 

alt faktöründen düşük puan almalarının, çevre kirliliği ve etkileri konusunda yeterli bilgiye ve 

entelektüel donanıma sahip olmamalarından kaynaklanmış olabileceği düşünülebilir.  

Öğretmenlerin en düşük puan ortalamasının ÇEAGÖ alt faktöründe yer aldığı görülmektedir. 

Bu alt faktör çevre eğitimi verilirken alan gezilerinin önemini belirlemeye yönelik soru maddelerinden 

oluşmaktadır. Desjean-Perrota ve Diğ. (2008) tarafından gerçekleştirilen çalışmada 118 ilköğretim 

öğretmeninin çevreyi nasıl tanımladıklarını belirlemek amacıyla gerçekleştirdiği çalışma sonunda 

öğretmenlerin çevre ile ilgili unsurları ve bu unsurların sistematik bir düzende birbiriyle olan ilişkisini 

tam olarak anlamadığı belirlenmiştir. Ayrıca, Flogaitis ve Agelidou (2003) okul öncesi 

öğretmenlerinin doğa ve çevre ile ilgili algılarını belirlemek amacıyla yaptıkları çalışmada, 

öğretmenlerin doğa ve çevre ile ilgili kavram kargaşası yaşadıklarını saptamışlardır. Benzer şekilde 

Mansaray ve diğ. (1998) Nijeryalı ikinci derece 360 okul öğretmenlerinin çevresel bilgi ve tutumlarını 

belirlemek amacıyla yaptıkları çalışmalarında, öğretmenlerin çevre konuları ile ilgili bilgilerinin düşük 

olduğu tespit edilmiştir. Çalışmada öğretmenlerin çevre eğitimi ile ilgili hiçbir atölye çalışmasına ya 

da seminere katılmadığı belirlenmiştir. 
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Buna göre Tablo 1’ de ÇEAGÖ alt faktörüne bağlı olarak öğretmenlerin çoğunluğunun alan 

gezilerinin önemi konusunda olumsuz tutumlarının olmasını, öğretmenlerin çevre ile ilgili unsurların 

birbirleriyle ilişkini kavrayamamaları, çevre ile ilgili kavramlar ve çevre sorunları hakkında kavram 

kargaşası yaşamaları, dolayısıyla çevre eğitimi ve bununla ilişkili alan gezilerinin konusunda yeterli 

bilgiye sahip olmamalarından, alan gezileri için ulaşım koşullarının sağlanması konusunda güçlük 

yaşamalarından kaynaklandığı düşünülebilir. 

Bu bulgudan farklı olarak Flogaitis ve diğ. (2005) çalışmasında anasınıfı öğretmenlerinin çevre 

eğitimine bilgi-temelli olarak yöneldikleri; çevre eğitiminin içeriğinde ilk olarak doğa ve doğanın 

korunmasını temel aldıkları; bireyleri yalnızca uzmanların belirlediği çevresel değerleri benimsetmeye 

çalışmak yerine çevrenin korunmasına yönelik sosyal hareketlere etkin bir şekilde katılmaya yardımcı 

olmayı amaçladıkları; alan gezisi etkinlikleri ile “çevrede” öğrenmeye sempati gösterdikleri ve çevre 

eğitiminin okul öncesi dönemde zorunlu olduğunu düşündükleri saptanmıştır. 

Öğretmenlerin çevre eğitimi ile ilgili etkinliklere ve alan gezilerine dengeli ve yeterli düzeyde 

yer vermesi, çocuklarda erken yaşlardan itibaren çevreye karşı olumlu tutum ve davranış 

kazandırmada oldukça önemlidir. Öğretmenlerin çevre bilgisi ve duyarlıkların arttırılmasında bu 

konuda alacakları hizmet içi eğitim seminerlerin etkisi oldukça büyük olacaktır. Meichtry ve Smith 

(2007) tarafından gerçekleştirilen çalışmada, yaz döneminde uygulanan 6 günlük mesleki gelişim 

programının 20 ilköğretim öğretmeninin çevreye karşı tutumları, özgüvenleri ve sınıf uygulamaları 

üzerindeki etkisi incelenmiştir. Çalışma sonunda öğretmenlerin çevre-temelli eğitimin yararlarını 

kavradıkları; sınıf-temelli öğretim stratejilerini etkili bir şekilde uyguladıkları ve bu uygulamalarla 

ilgili özgüvenlerinin yüksek olduğu saptanmıştır. Benzer şekilde Ernst (2007), okul öncesi 

öğretmenlerinin çevre eğitimi kullanımlarına etki eden faktörleri incelemiştir. Araştırma sonunda 

öğretmenin çevre konusunda eğitim ve duyarlılığının karar verme sürecine ve çevre temelli eğitimde 

gösterdiği becerilerine önemli ölçüde etkisinin olduğu vurgulanmıştır. 

 

Tablo 2. Öğretmenlerin “Çevresel Tutum Ölçeği” ve Alt Faktörlerinden Elde Ettikleri 

Puanların Cinsiyete Göre Farklarına İlişkin Mann Whitney U Testi Sonuçları 

 Cinsiyet n Sıra Ort. Sıra Topl. U P 

ÇTÖ Puanı Kız 129 72.19 9312.50 
         27.500 .021* 

Erkek 21 95.83 2012.50 

ÇPİEG alt faktörü Kız 129 72.46 9347.00            962.000 .032* 
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Erkek 21 94.19 1978.00 

ÇEAGÖ alt faktörü Kız 129 72.51 9353.50 
           968.500 .034* 

Erkek 21 93.88 1971.50 

ÇKVK alt faktörü Kız 129 72.62 9368.50 
         83.500 .042* 

Erkek 21 93.17 1956.50 

ÇKH alt faktörü Kız 129 73.75 9513.50 
          1128.500 .217 

Erkek 21 86.26 1811.50 

                                                                                                                             *p<.05  

Tablo 2 incelendiğinde, öğretmenlerin toplam ölçek puanı, ÇPİEG alt faktörü, ÇEAGÖ alt 

faktörü ve ÇKVK alt faktörü puan ortalamaları arasında cinsiyet açısından anlamlı bir farklılık olduğu 

görülmektedir. Bu farklılığın erkek öğretmenlerde anlamlı derecede yüksek olduğu görülmektedir. 

ÇKH alt faktörü puan ortalamaları arasında cinsiyet açısından anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. 

Alan yazını incelendiğinde çevresel tutum üzerinde cinsiyetin etkisini araştıran pek çok 

çalışmaya rastlanmaktadır. Araştırma bulgusu ile paralel olarak Larijani ve Yeshodhara (2008), İran ve 

Hindistan’da ilkokul öğretmenleri arasındaki çevresel tutumları belirlemeye yönelik yaptıkları 

deneysel çalışmada, erkek öğretmenlerin vahşi yaşam ve ormanla ilgili tutumlarının bayan 

öğretmenlere oranla daha yüksek olduğunu tespit etmişlerdir. Benzer şekilde Michail ve diğ. (2007), 

Yunan ilköğretim öğretmenlerinin üç güncel çevre sorunu olan asit yağmurları, ozon tabakasının 

incelmesi ve sera etkisini anlamaları üzerine yaptıkları araştırmada, erkek öğretmenlerin kız 

öğretmenlere göre daha bilgili olduklarını saptamışlardır. Mostafa (2007) bitki satın alma 

davranışlarında kişisel faktörlerin cinsiyete göre etkilerini incelemek amacıyla yaptığı çalışmasında, 

kadınların çevresel farkındalıklarının erkeklerden daha az olduğunu tespit etmiştir. Bu bulgular 

araştırma bulgularını destekler niteliktedir. 

Araştırmada öğretmenlerin ÇKH alt faktöründen diğer alt faktörlere göre oldukça yüksek puan 

aldıkları görülmektedir. Öğretmenlerin çevreyi korumaya yönelik farkındalıklarının cinsiyet ayrımı 

yapmaksızın gelişmiş olduğundan dolayı, ÇKH alt faktöründe cinsiyetler arasında anlamlı bir 

farklılığın bulunmamış olabileceği düşünülebilir. Araştırma bulgusuna paralel olarak, Arcury ve 

Chirstian (1993), Arp ve Howell (1995) ve Blocker ve Eckberg’e (1997) ait çalışmalarda cinsiyete 

göre çevresel tutumun değişmediği belirlenmiştir (Akt. Zelezny ve diğ., 2000). Ayrıca erkek öğretmen 

sayısının, bayan öğretmen sayısına göre oldukça düşük olması nedeniyle, bu sonucun elde edilmiş 

olabileceği düşünülebilir.  



II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi  1545  
 

II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongre Kitabı 

Tablo 3. Öğretmenlerin “Çevresel Tutum Ölçeği” ve Alt Faktörlerinden Elde Ettikleri 

Puanların Yaşlarına Göre Farklarına İlişkin Kruskal- Wallis Testi Sonuçları 

 Yaş Aralığı n Sıra Ort. X2 P 

ÇTÖ Puanı 

20-25 8 52.88 

3.191 .526 

26-30 51 73.42 

31-35 50 76.38 

36-40 23 83.43 

41 ve üstü 18 78.86 

 

Tablo 3 (devamı). Öğretmenlerin “Çevresel Tutum Ölçeği” ve Alt Faktörlerinden Elde 

Ettikleri Puanların Yaşlarına Göre Farklarına İlişkin Kruskal- Wallis Testi Sonuçları 

 ÇPİEG alt faktörü 

20-25 8 58.69 

1.935 .748 

26-30 51 76.39 

31-35 50 73.53 

36-40 23 82.17 

41 ve üstü 18 77.39 

ÇEAGÖ alt faktörü 

20-25 8 66.81 

3.981 .409 

26-30 51 79.73 

31-35 50 68.14 

36-40 23 74.91 

41 ve üstü 18 88.58 

ÇKVK alt faktörü 
20-25 8 63.44 

5.087 .278 
26-30 51 71.79 
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31-35 50 77.10 

36-40 23 91.54 

41 ve üstü 18 66.42 

ÇKH alt faktörü 

20-25 8 60.56 

1.977 .740 

26-30 51 73.02 

31-35 50 80.64 

36-40 23 73.07 

41 ve üstü 18 78.00 

                                                                                                 p>.05 

Tablo 3’ e göre, öğretmenlerin toplam ölçek puanı ve alt faktör puan ortalamaları arasında 

yaşlarına göre anlamlı bir farklılık görülmemektedir.  Başka bir ifadeyle, öğretmenlerin çevresel 

tutumları yaşlarına göre farklılaşmamaktadır.  

Çabuk ve Karacaoğlu (2003), öğretmen adaylarının çevre duyarlılığına ilişkin görüşlerinin 

belirlenmesi amacıyla yaptıkları çalışmada, öğretmen adaylarının yaş gruplarına göre çevre 

duyarlılıkları arasında anlamlı bir fark bulunmadığını saptamışlardır. Benzer şekilde Buhan (2006) 

okul öncesinde görev yapan öğretmenlerin çevre bilinci ve bu okullardaki çevre eğitiminin araştırdığı 

çalışmasında çevre ölçeği toplam puanlarının, bilgi, tutum ve davranış alt boyutunda yaş değişkenine 

göre anlamlı bir fark bulunmadığını tespit etmiştir. Bu bulgular araştırma bulgularını destekler 

niteliktedir. 

Tablo 4. Öğretmenlerin “Çevresel Tutum Ölçeği” ve Alt Faktörlerinden Elde Ettikleri 

Puanların Yaşadıkları Yere Göre Farklarına İlişkin Kruskal- Wallis Testi Sonuçları 

 Yaşanılan Yer n Sıra Ort. X2 P 

ÇTÖ Puanı 

İl Merkezi 82 80.85 

8.621 .013* İlçe 61 73.36 

Köy/kasaba 7 31.43 

 ÇPİEG alt faktörü İl Merkezi 82 78.92 4.120 .127 
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İlçe 61 74.43 

Köy/kasaba 7 44.79 

ÇEAGÖ alt faktörü 

İl Merkezi 82 74.02 

1.747 .417 İlçe 61 79.46 

Köy/kasaba 7 58.29 

ÇKVK alt faktörü 

İl Merkezi 82 79.39 

7.183 .028* İlçe 61 75.02 

Köy/kasaba 7 34.07 

 

Tablo 4 (devamı). Öğretmenlerin “Çevresel Tutum Ölçeği” ve Alt Faktörlerinden Elde 

Ettikleri Puanların Yaşadıkları Yere Göre Farklarına İlişkin Kruskal- Wallis Testi Sonuçları 

ÇKH alt faktörü 

İl Merkezi 82 81.02 

4.993 .082 İlçe 61 71.35 

Köy/kasaba 7 46.93 

               *p<.05  

Tablo 4 incelendiğinde, öğretmenlerin toplam ölçek puanı ve ÇKVK alt faktörü puan 

ortalamaları arasında yaşanılan yere göre anlamlı bir farklılık olduğu görülmektedir. Bu farklılığın 

yaşamının çoğunu il merkezinde geçirenlerde anlamlı derecede yüksek olduğu görülmektedir. ÇPİEG, 

ÇEAGÖ, ÇKH alt faktörleri puan ortalamaları arasında ise yaşanılan yere göre anlamlı farklılık 

olmadığı görülmektedir. 

Özmen ve diğ. (2005) öğrencilerin en uzun süre yaşadıkları yerleşim birimleri ile “Çevresel 

Tutum Ölçeği” puan ortalamaları arasındaki ilişkiyi inceledikleri araştırmalarında; yaşamları boyunca 

en uzun il merkezinde yaşamış öğrencilerin “Çevresel Tutum Ölçeği” puan ortalamalarının diğerlerine 

göre daha yüksek olduğunu saptamışlardır. Benzer şekilde Altın ve diğ. (2002) büyük yerleşim 

birimlerinde yaşayanların, küçük yerleşim birimlerinde yaşayanlara göre çevresel tutum ölçeği puan 

ortalamalarının daha yüksek olduğunu tespit etmişlerdir. Jones ve Dunlap (1992) yaptıkları çalışmada 

kentsel bölgede yaşayanların kırsal bölgede yaşayanlara göre daha olumlu çevresel tutuma sahip 

olduklarını belirtmişlerdir. Büyük yerleşim birimlerindeki hava ve su kirliliği, sanayileşme ve çarpık 
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kentleşme gibi çevresel sorunlar daha yoğun olarak yaşanmakta ve hissedilmektedir. Dolayısıyla bu 

kesimlerde yaşayan bireylerin çevresel sorunlara daha duyarlı olmasına ve beraberinde çevresel 

tutumlarının daha yüksek olmasına sebep olabileceği düşünülebilir.  

Şama (2003) ile Erol ve Gezer (2006) üniversite öğrencilerinin çevre ve çevre sorunlarına 

karşı tutumlarını belirlemek amacıyla yaptıkları çalışmalarda, öğrencilerin yaşamlarını sürdürdükleri 

yerleşim birimine göre oluşturdukları alt gruplar ile çevre ve çevreye yönelik tutumları arasında 

anlamlı bir fark bulunmadığını saptamışlardır. Benzer şekilde Guagnano ve Markee (1995) ile Xiao ve 

McCright (2007) tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, yaşanılan bölge açısından çevresel ilgi 

düzeyinde anlamlı bir farklılık olmadığı belirlenmiştir. Bu bulgular araştırmanın bulgularını destekler 

niteliktedir. Ayrıca araştırmada köy/kasabada yaşayan öğretmen sayısının, diğer yerleşim birimlerinde 

yaşayanlara göre oldukça düşük olmasının, ÇPİEG,  ÇEAGÖ, ÇKH alt faktörlerinde yaşanılan yere 

göre anlamlı bir farklılığın bulunmamasında etkili olabileceği de düşünülebilir. 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Araştırma sonucunda, okul öncesi öğretmenlerinin Çevresel Tutum Ölçeği ve alt 

faktörlerinden aldıkları puanlar karşılaştırıldığında en yüksek ortalamanın ölçek toplam puanında, 

daha sonra Çevresel Problemler için Eğitim Gereksinimi ve Çevresel Koruma Hareketi alt 

faktörlerinde yer aldığı belirlenmiştir. Bununla birlikte, öğretmen adaylarının en düşük puanı Çevre 

Eğitiminde Alan Gezilerinin Önemi alt faktöründen aldığı saptanmıştır. 

Araştırmada elde edilen bulgular doğrultusunda aşağıdaki önerilerde bulunulmuştur: 

• Öğretmenlerin gerek hizmet öncesinde, gerekse hizmet içi eğitimlerde çevre ile doğrudan 

deneyim sağlayabilmeleri için gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılması gereklidir.  

• Öğretmenlerin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimlerin programlarına uygulamalı çevre eğitimi 

seminerleri konulabilir. Ayrıca çevre eğitimi semineri kapsamında programla bütünleştirerek etkili bir 

çevre eğitiminin nasıl hazırlanabileceği, çocukların gelişim düzeylerine uygun çevre etkinliklerinin 

nasıl uygulanacağı, çevre eğitimi konusunda farklı kültürlerde ve ülkelere yapılan uygulama örnekleri, 

çevre eğitimi kapsamında alan gezileri (tarihi alanlar, canlı türlerini destekleyen yaşam alanları, doğa 

müzeleri gibi) düzenlenebilir.  

• Sivil toplum kuruluşları ile ortak çalışmalar planlanarak, öğretmenlere yönelik doğa kampı ve 

doğa gezileri düzenlenebilir. Böylece öğretmenlerin doğayı birebir keşfederek, çevre sorunları ile ilgili 

bilgi düzeyleri arttırılabilir.  

• Yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve diğer eğitim kurumlarının 

işbirliğiyle düzenlenen çevreyi tanımaya ve korumaya yönelik etkinlikler düzenli aralıklarla 

planlanarak öğretmenlerin katılımı sağlanabilir. 
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• Okul öncesi öğretmenlerinin çevre eğitimi ile ilgili ihtiyaç duydukları alanlarda eğitim 

programları hazırlanarak, öğretmenlerin eğitimlere katılımı desteklenebilir.  

• Ekolojik konularda resmi kurumlar, özel kuruluşlar, sivil toplum örgütleri ve medya işbirliği 

ile ulusal ve uluslar arası düzeyde konferans, panel, seminer, atölye çalışmaları gibi bilimsel 

etkinlikler daha sık düzenlenerek öğretmenlerin katılımı sağlanabilir.  

• Boylamsal çalışmalar ile hizmet içi eğitimin çevresel tutumlar üzerine etkisi ve değişkenlere 

göre etkisi belirlenebilir. 
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Mühendislik Eğitimi   
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ÖZET 

             Sorun çözme yeteneği ve ilgisi ile fikirleri projeye dönüştürüp uygulama aracılığıyla kişileri 

girişimciliğe yönlendiren alanlar oluşturup, toplumsal fayda yaratan kişiler sosyal girişimciler olarak 

tanımlanmaktadır. Kişilere değil, topluma ve ülkeye faydalı projeler üreterek hayata geçirenler de yine 

sosyal girişimcilerdir. Sosyal girişimciliğin temel düşüncesini sosyal kaynakları geliştirme, 

yoksullukla mücadele etme, sağlık hizmetlerini geliştirme ve yaygınlaştırma gibi sosyal amaçlar 

oluşturmaktadır. Sosyal girişimcilik aynı zamanda iç ve dış paydaşlara karşı (çalışanlar, hissedarlar, 

müşteriler, tedarikçiler, hükümet, rakipler vb.) sorumluluk bilincini ve sosyal sorunları aşmaya yönelik 

yaklaşımı da içermektedir. Sosyal girişimcilik düşüncesinin çıkış noktasını ise kurumsal sosyal 

sorumluluk algılaması oluşturmaktadır. 

Bu çalışma daha önce Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerinin kurumsal sosyal 

sorumluluk algılamalarını etkileyen faktörleri tespit etmek üzere yapılan ve VI. Sivil Toplum 

Kuruluşları Kongresi’nde sunulan bildirinin devamı niteliğindedir. Bu kez aynı çalışma Mühendislik 

mailto:nyelkikalan@comu.edu.tr
mailto:senaerden@comu.edu.tr
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Fakültesi’nin bölümlerine özgü olarak farklılaştırılıp değiştirilmiş ve genişletilerek uygulanmıştır. 

Çalışmanın amacı, benzer bölümlere insan kaynağı yetiştiren iki fakültenin öğrencileri üzerinde bir 

kıyaslama yaparak bu konuda farkındalık yaratmaktır.  

 Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, Sosyal Girişimcilik, Kurumsal Sosyal Sorumluluk 

 

ABSTRACT 

Individuals that turn ideas into projects and implement them using their problem solving and 

attention skills, and then direct people to areas of entrepreneurship and create societal benefit are 

referred to as social entrepreneurs. Those that create beneficial projects for the society and nation not 

just to the individuals are also social entrepreneurs. Basic notion of social entrepreneurship consists of 

social goals such as developing social resources, struggling poverty, improving and expanding  health 

services Social entrepreneurship also includes the awareness of responsibility for insider and outsider 

stakeholders (employees, shareholders, customers, suppliers, government, competitors...etc.) and an 

approach towards solving social problems. Corporate social responsibility perception forms the 

starting point of social entrepreneurship concept 

This study is regarded as continuation of a previous study on the determination of factors that 

affect corporate social responsibility perception of students of Biga Faculty of Economics and 

Administrative Sciences and which was presented in the VIth Non-governmentl Organizations 

Conference. Same study has been implemented in a wider form to the students of engineering faculty 

by taking into consideration the characteristics of the faculty. The aim of the study is to raise 

awareness in this subject by making a comparison between the students of two faculties that educate 

human resources to similar fields.  

Keywords: Entrepreneurship, Social Entrepreneurship, Corporate Social Responsibility  

 

1. GİRİŞ 

Küresel boyutta etkisini gösteren iklim değişikliği, enerji kaynaklarının etkin olmayan 

kullanımı, küresel yoksulluk, çevre kirliliği, yer altı ve yerüstü kaynaklarının bilinçsizce tahrip 

edilmesi gibi tüm dünya ülkelerini tehdit eden sorunlar, yaşamı sürdürülebilir olmaktan 

uzaklaştırmaktadır. Sürdürülebilir yaşam imkanı sağlamak için dünyadaki tüm ülkelerde devlet, özel 

sektör ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla birtakım acil önlemlerin alınması gerekmektedir. 

Dünya üzerinde yaşayan tüm ülkeleri tehdit eden sözkonusu sorunlara  duyarlı bir niteliğe sahip 

olabilmenin, proaktif bir bakış açısı kazanabilmenin temelinde yatan unsur ise bireyin yetişmesinde 

önemli paya sahip olan eğitim faktörüdür. Eğitim ile öğrencilere kazandırılabilecek kurumsal sosyal 

sorumluluk algılaması, onların öncelikli olarak bireysel sorumluluklarının gelişimine katkıda 
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bulunurken, aynı zamanda tüm dünya sorunlarına karşı olan farkındalık düzeylerinin de arttırılmasını 

sağlayabilecek, bunun da ötesinde sosyal girişimci bireyler olabilmelerinde önem teşkil edecektir. 

Eğitim ile öğrencilere kazandırılabilecek olan kurumsal sosyal sorumluluk algılaması, onların sosyal 

sorunlara duyarlılık bilinçlerinin gelişiminde önemli bir rol üstlenebilecektir.   

Yukarıda ifade edilen amaçlarla hazırlanan bu bildirinin teorik kısmında mühendislik eğitimi, 

kurumsal sosyal sorumluluk kavramı ve kurumsal sosyal sorumluluk algılaması üzerinde etkili olan 

faktörler açıklanmıştır. Araştırma bölümünde ise Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Mühendislik 

Fakültesi’nin çeşitli bölümlerinde eğitim alan öğrencilerin kurumsal sosyal sorumluluk algılamalarını 

etkileyen faktörlerden hangilerine daha çok önem verdikleri tespit edilmeye çalışılmıştır.  Buna 

ilaveten cinsiyet, iş tecrübesi ve öğrenci topluluklarında aktif olarak görev alınması ile kurumsal 

sosyal sorumluluk algılamasına ilişkin faktörler arasında anlamlı bir farklılık bulunup bulunmadığı da 

araştırma konusu yapılmıştır.  

 

Mühendislik Eğitimi 

Bilgi toplumlarının temelini oluşturan eğitim olgusunun, insanoğlunun yaşam standartlarını 

geliştirdiği evrensel bir gerçeklik olarak kabul edilmekte ve eğitim yoluyla bireylerin kişisel, çevresel 

ve sosyal yönden başarıya ulaşabildikleri ifade edilmektedir. Günümüzde bilgi ve eğitim 

kavramlarının ülkelerin kalkınmasında, gelişmesinde ve dünya üzerindeki ülkeler arasında 

saygınlıklarının artmasında en etkili araç olduğu bilinmektedir  (Turhal, www.emo.org.tr). Diğer tüm 

bilim dallarında olduğu gibi mühendislik eğitimi ile verilecek kaliteli bir eğitim şüphesiz ülkelerin 

kalkınmışlık derecelerinde önemli bir gösterge kabul edilecektir.  

 Litaratürde mühendislik kavramı, bilimsel çalışmaların, araştırmaların sonuçlarını toplumun 

ihtiyaçlarını karşılamak üzere teknolojiye ve uygulamaya geçiren çalışmalar bütünü olarak 

adlandırılmaktadır (Sağır, 2009: 4). Sözkonusu faaliyetleri yerine getirmekle yükümlü olan 

mühendislerin; eleştirel düşünen, sorgulayan, tasarlayan, planlayan ve uygulayan bireyler 

olabilmelerinin temelinde yatan en önemli faktörün eğitim olduğunu belirtmemiz mümkündür 

(Atmaca vd, 2005: 4). Mühendislik eğitimi ile hedeflenen ana unsur ise;  toplumun ihtiyaçlarına 

çözüm oluşturabilecek niteliklere sahip elemanlar yetiştirebilmektir (Gençoğlu ve Gençoğlu, 2005: 

276). Türkiye’deki mühendislik tarihinin 1773 yılında gemi inşaat mühendisleri yetiştiren 

Mühendishane-ü Bahri-i Hümayun’ nün (şimdiki adıyla İstanbul Teknik Üniversitesi’nin) 

kurulmasıyla başladığı bilinmektedir (Taşdemir ve Kaya, 2009:  404).  

 

 

http://www.emo.org.tr/
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Mühendislik Eğitiminin Dönüşüm Süreci 

Son yirmi yılda dünyadaki mühendislik eğitiminin amacı; küreselleşmenin meydana getirdiği 

yenilikçi hareketleri takip ederek, öğrencilerin niteliklerinin geliştirilmesi kriterlerine hizmet etmek ve 

nitelikli mezunlar yetiştirilmesini sağlamak olmuştur (Lucena, 2006: 321). Sözkonusu küresel pazarda 

dünya üzerinde faaliyette bulunan tüm işletmelerin devamlılıklarının sağlanmasındaki ana etken, sahip 

oldukları donanımsal özellikler değil,  yaratıcılık zihniyetlerinin geliştirilmesine, önemli problemlerde 

yaratıcı çözüm önerilerinin maharetle tasarlanmasına dayanmaktadır (Bursky, 2002: 22). Bu bağlamda 

içinde bulunduğumuz yüzyıldaki işletmecilik dönüşümlerinde önem taşıyan kriterlerin içinde esneklik, 

rekabet, verimlilik ve yenilik kavramlarının ön plana çıktığı görülmektedir. 

 Günümüzde sözkonusu yenilikçi kriterleri sağlayabilmek, mezuniyet sonrasında öğrencilere 

beceri ve deneyim kazandırabilmek  amacıyla, pek çok mühendislik programının teknoloji ağırlıklı ve 

yönetim felsefesi gibi dersleri de içeren birçok farklı dersi eğitim müfredatlarına aldıkları 

bilinmektedir (Russell vd, 2007: 662). Geçmiş yıllardan günümüze değin mühendislik programlarının 

standartlarının belirlenmesi ve kalitesinin değerlendirilmesi amacıyla pek çok örgütün faaliyette 

bulunduğu tespit edilmiştir. Bu sistemlerden en eskisi ve en köklüsü A.B.D.’deki mühendislik 

programlarının akreditasyonundan sorumlu olan ABET (The Accreditation Board for Engineering and 

Technology), mühendislikle ilgili birçok mesleki kuruluş tarafından oluşturulmuş bir sivil toplum 

örgütü olarak kurulmuştur. Diğer bazı ülkelerde benzer yapıda akreditasyon kuruluşlarının da faaliyet 

gösterdiğini ifade etmemiz mümkündür (Platin vd.,www.me.metu.edu.tr).  

ABET “Mühendislik ve Teknoloji için Akreditasyon Kuruluşu’nun”, 1932 yılında Amerika 

Birleşik Devletleri’nde mühendislikle ilişkili eğitimin kalitesinden, değerlendirilmesi ve 

sertifikalandırılmasından sorumlu bir akreditasyon kurumu olarak faaliyete başladığı bilinmektedir. 

ABET tarafından hazırlanan ve belirli periyotlarla güncellenen 2010-2011 eğitim öğretim dönemine 

ilişkin Mühendislik Eğitimi Programları Kriterlerine göre mühendislik eğitimi veren programların 

öğrencilerine kazandırabilecekleri kriterlerin aşağıdaki gibi belirtilmesi mümkündür (ABET, 2010): 

• Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulayabilme becerisi, 

• Deney tasarımı ve deney yapımına ilaveten bilgileri değerlendirme ve analiz etme 

yeteneği kazanabilme, 

• İstenen özelliklere sahip bir sistemin, bileşenlerinin veya süreçlerinin tasarlanmasında 

ekonomik, çevresel, sosyal, politik, etik, sağlık ve güvenlik, üretilebilirlik ve 

sürdürebilirlik gibi sınırlamaları dikkate alma becerisi kazanabilme, 

• Disiplinlerarası bir takım içerisinde çalışabilme becerisi kazanabilme, 

• Mühendislik problemlerini çözme, modelleme ve tanımlama becerisi kazanabilme, 

• Profesyonel ve etik sorumlulukların bilincinde olma, 

http://www.me.metu.edu.tr/
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• Etkili bir iletişim kurabilme yeteneği kazanabilme, 

• Mühendislik çözümlemelerinin küresel, ekonomik, çevresel ve sosyal yapı bağlamında 

etkisini kavratabilecek bir eğitim süreci oluşturabilme, 

• Gereksinimleri algılama ve yaşam boyu öğrenme yeteneği kazanabilme, 

• Güncel konular hakkında bilgi sahibi olabilme, 

• Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern mühendislik araçlarını, becerilerini ve 

tekniklerini kullanabilme becerisi kazanabilme. 

Sözkonusu kriterlerden hareketle; mühendislerin gelecekteki teknik gelişmeler ve 

uygulamaların şekillenmesinde ekonomik oldukları kadar, ekolojik ve sosyal kriterleri de dikkate 

almaları, kendi branşları ile ilgili geliştirdikleri teknik sistemleri, sosyal ve çevre yönünden uyumlu bir 

biçimde tasarlamaları önemli bir gerekliliktir. (Atagündüz, arsiv.mmo.org.tr). Mühendislik eğitimi ile 

öğrencilere kazandırılacak  nitelikler kapsamında; toplumu refaha kavuşturmak, toplumun sağlık ve 

güvenilirliğini sürdürülebilir kılmayı amaç edinmek hedeflenmelidir (Onbaşıoğlu, 2004: 4). 

 Mühendislerin görevlerini icra ederlerken kendilerinden beklenen özen gösterme borcunun 

kapsamına toplum da girmekte, bu bağlamda işin yapılması sırasında çevrenin korunması, iş saatleri 

dışında çevreyi rahatsız edecek gürültüden kaçınılması, iş sahasının etrafında gerekli güvenlik 

önlemlerinin alınması mühendisin yükümlülükleri içerisinde değerlendirilmektedir. Mühendisin görev 

tanımını; işin görülmesi sırasında, çalışanlara zamanında, yerinde ve doğru talimatlar vererek projenin 

etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini, iş kanunlarına ve sosyal güvenlik mevzuatına uyulmasını 

sağlamak oluşturmaktadır (Akın, 2006: 105,107). 

Bu bağlamda yüksek öğretimde mühendislik eğitimin amacı; öğrencilere bilgi aktarımı 

çerçevesinde, toplumsal sorumluluk bilinçlerinin kuvvetlendirilmesi uğraşısıdır. Toplumsal 

sorumluluk bilincinin kazanılmasında eğitimin önemli bir faktör olduğu tespitinden hareketle, 

öğrencilere branş derslerine ilaveten entegre derslerin verilmesi hususu önem taşımaktadır 

(Atagündüz, arsiv.mmo.org.tr). Öğrencilerin sosyal ve çevresel yönden farkındalık bilinçlerinin 

geliştirilmesinde;  kurumsal sosyal sorumluluk, etik ve sosyal girişimcilik gibi derslerin etkili 

olabileceğini ifade etmemiz mümkündür. Mühendislik eğitimi kapsamında öğrencilere kazandırılacak 

kurumsal sosyal sorumluluk algılaması, sosyal sorunlara duyarlı bireyleri topluma kazandırabilecek, 

geleceğin sosyal girişimci bireylerinin yetiştirilmesinde önem teşkil edecektir.  

Kurumsal Sosyal Sorumluluk 

İşletmelerin toplumun bir parçası olduğunun ve toplumsal amaçlara olumlu katkılar verme 

potansiyeli taşıdıklarının fark edilmesi üzerine “kurumsal sosyal sorumluluk” kavramı ortaya çıkmıştır 

(Jones vd., 2005: 882). Kurumsal sosyal sorumluluk; işletmenin, toplumun uzun vadeli istek ve 

ihtiyaçlarını göz önüne alarak, toplumun yararlılığı hususuna pozitif katkı verebilme eğilimidir. 

http://arsiv.mmo.org.tr/pdf/10267.pdf
http://arsiv.mmo.org.tr/pdf/10267.pdf
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Sözkonusu düşünce kurumun politika ve uygulamalarından etkilenen tüm paydaşlara karşı olan 

sorumluluk düşüncesini içermektedir (Lantos, 2001: 600). Kurumsal sosyal sorumluluk; işletmelerin 

kar elde etme yükümlülüklerinin yanı sıra çalışanlar, hissedarlar, tüketiciler ve toplumdaki bireylerin 

hiçbirine zarar vermeden, sahip oldukları kıt kaynakları en iyi biçimde kullanarak,  toplumun istek ve 

arzularına uygun üretimde bulunmaları olarak ifade edilmektedir (Sabuncuoğlu, 2008: 26). Kurumsal 

sosyal sorumluluk sosyal bilincin ve kurum  kültürünün geliştirildiği ve kurumların kendilerini ifade 

ettiği bir süreç olarak karşımıza çıkmaktadır (Rupp vd., 2006: 537).  

İşletmelerin doğrudan ekonomik ya da teknik konular haricinde almış oldukları kararlar ve 

uygulamalar kurumsal sosyal sorumluluk kapsamına girmektedir. Günümüzde işletmelerden ürün ve 

hizmet kalitesinin yanı sıra yaşam kalitesine katkı vermelerinin beklenmesi sözkonusu düşüncelerin 

uygulama alanını genişletmiştir (Dennis vd., 1998: 649). Kurumsal sosyal sorumlulukta işletme 

gönüllü bir şekilde paydaşlarıyla etkileşimde bulunur, eğer doğru biçimde yönetilmezse işletmeye 

olumsuz etkilerde de bulunabilir (Decker, 2004: 713). Literatürde, dört parçalı model halinde sunulan 

sosyal sorumluluk boyutları; ekonomik sorumluluk, yasal sorumluluk, etik sorumluluk ve gönüllü 

sorumluluk olarak adlandırılmıştır (Carroll, 1991: 40). Ekonomik sorumluluklar işletmelerin ilk düzey 

sorumlulukları olarak kabul edilmekte ve hissedar kazançlarının maksimizasyonuna odaklanmaktadır. 

Yasal sorumluluklar, işletmelerin kanuni düzenlemelere uygun hareket etmesini ifade etmektedir. Etik 

sorumluluklar toplumun belirlemiş olduğu kurallar ve değer yargıları çerçevesinde işletmelerin 

davranış eğilimi göstermeleridir. Gönüllü sorumluluklar işletmelerin imajını güçlü kılacak 

yardımsever politikaları gerçekleştirebilmelerine odaklanmaktadır (Top ve Öner, 2008: 103-104). Tüm 

bu hususlar ekonomik sorumlulukların en temelde, gönüllü sorumlulukların ise en üst düzeyde yer 

alacağını doğrulamakta, ekonomik ve yasal sorumlulukların zorunlu olduğunu, etik sorumlulukların 

sosyal olarak umut edileceğini ve gönüllü sorumlulukların ise arzulara bağlı kalacağını ifade 

etmektedir (Windsor, 2001: 233).  

Kurumsal sosyal sorumlulukta işletme süreklilik tartışmalarına büyük ilgi göstermektedir. Bu 

bağlamda işletmeler sosyal ve çevresel baskıları nasıl tanımlayacaklarını ve yöneteceklerini 

sorgulamaktadırlar. Ayrıca önlerine çıkabilecek fırsat ve tehditlerin kısa ve uzun dönemli etkilerini 

açıklayabilmek için de araştırmalarda bulunmaktadırlar (Szekely ve Knirsch, 2005: 632). Küresel iş 

çevresinin gönüllü temelde uygulamaya başladıkları sosyal sorumluluğun çevre boyutuna ilişkin 

geliştirilen CERES prensiplerinin (Çevreye Karşı Sorumlu Ekonomiler Koalisyonu)  doğal 

kaynakların sürdürülebilir kullanımı, canlıların yaşadığı tüm bölgelerin korunması, atıkların 

azaltılması ve yok edilmesi, enerjinin korunması, çevresel risklerin azaltılması, güvenilir ürün ve 

hizmetler, çevre restorasyonu, çevresel konularda toplumu bilinçlendirmek, yönetimin bu prensiplere 

bağlılığı ve denetim, raporlama vb. konulardaki davranışları geliştirmeyi hedeflediği ifade 

edilmektedir (Zairi, 2000: 173-175). 
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Bazı yazarlara göre 1990’ların sonunda, kurumsal sosyal sorumluluk bir stratejik tercih 

olmaktan çıkmış ve bir zorunluluk haline dönüşmüştür. İşletmenin tüm paydaşlarını ilgilendiren bu 

kavramın, işletmenin alacağı her kararda göz önünde tutulması işletmenin yararına olacaktır (Vallee, 

2005: 21). Çünkü varolan çalışmaların pek çoğu öncelikli olarak kurumsal sosyal sorumluluk 

uygulaması ile firma performansı arasındaki pozitif ilişkiyi doğrular niteliktedir (McWilliams ve 

Siegel, 2001: 117).  

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Algılamasına Etki Eden Faktörler 

1960’lı yıllardan itibaren sivil toplum hareketlerinin güç kazanıp yaygınlaşmaya başlaması 

işletmelerin sosyal sorumluluk düşüncesinin zorunluluktan öte, talep edilen bir yapıya bürünmesini 

beraberinde getirmiştir (Kağnıcıoğlu 2007: 15). Literatürde, kurumsal sosyal sorumluluk algılamasını 

etkileyen faktörlerin ölçümüne yönelik araştırmaların yapıldığı görülmektedir.  

Kurumsal sosyal sorumluluk algılamasında cinsiyet faktörünün belirleyici olduğunu gösteren 

pek çok araştırma yapılmıştır. Bu araştırmalarda cinsiyet faktörünün kurumsal sosyal sorumluluk 

algılaması üzerinde etkili olduğunu belirten bulguların yanısıra, etkili olmadığını belirten bulgulara da 

rastlanmıştır. Lamsa vd. (2008); bayan öğrencilerin etik, çevresel ve sosyal sorumluluklara karşı daha 

duyarlı olduklarını, bayan öğrencilerin erkek öğrencilere nazaran daha fazla etik değerlere sahip 

olduğunu, erkek öğrencilerin ise daha çok ekonomik konulara yöneldiklerini ifade etmişlerdir (Lamsa 

vd, 2008: 56). Arlow (1991); bayanların erkek meslektaşlarına oranla etik sorumluluklara daha fazla 

önem verdikleri sonucuna ulaşmıştır (Arlow, 1991: 68). Brammer, Millington ve Rayton (2005) 

tarafından yapılan araştırma sonuçları; işyerinde çalışan bayanların etik sorumluluğa bakış açılarının 

daha duyarlı olduğunu ifade etmekte ve bayanların organizasyonel taahhütlere ait prosedür 

kurallarında daha dürüst olduklarını vurgulamaktadır (Brammer vd, 2005: 20). Kraft ve Singhapakdi 

(1995); bayan öğrencilerin gönüllü sorumluluk faktörüne erkek öğrencilere nazaran daha fazla önem 

verdiklerini tespit etmişlerdir (Kraft ve Singhapakdi, 1995: 318).  

Kurumsal sosyal sorumluluk algılaması üzerinde eğitim faktörünün etkili olabileceğini tespit 

eden araştırmalar mevcuttur. Sözkonusu çalışmalarda elde edilen bulguların kimi zaman birbiriyle 

tutarlı olmadığı da tespit edilmiştir. Literatürde Browning ve Zabriskie (1983); yüksek eğitim 

derecesine sahip satış yöneticilerinin düşük eğitim almış olan satış yöneticilerine göre etik davranışlara 

daha eğilimli olduğu tespitinde bulunurlarken, Dubinsky and Ingram (1984), Harris (1990), Kidwell 

vd. (1987)  ve Serwinek (1992); eğitim derecesi ve etik düşünceler arasında istatistiksel olarak anlamlı 

bir farklılık göstermediği sonuçlarına ulaşmışlardır. (Ekin ve Tezölmez, 1999: 19). Eğitim düzeyinin 

aynı zamanda ahlaki anlayışa da etkisi bulunduğuna dair bulgular eğitim düzeyi yüksek çalışanların 

özellikle kurumun ahlaki sosyal sorumluluk alanlarındaki beklentilerinin yüksek olacağını 

düşündürmektedir. Buna göre kurumun sosyal sorumluluk alanında sergileyeceği düşük performans 

özellikle eğitim düzeyi yüksek çalışanlar tarafından olumsuz olarak algılanacaktır (Özdemir, 2007 

:36). 
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Sosyo- kültürel normlar sosyal sorumluluk bilincinin gelişmesinde önem taşımaktadır. 

Bireylerin karakterleri, tutumları, değer kalıpları kişiden kişiye farklılık göstermektedir. Her bireyin 

olaylar karşısındaki tutum ve davranışları birbirinden farklıdır (Özkalp ve Kırel, 2005: 82). Sözkonusu 

davranış değişikliklerinde doğuştan gelen özellikler olduğu kadar bireyin sosyalleşme sürecindeki 

arkadaşları, okul ve toplumun kültürel değerleri de önem arz etmektedir. Toplumsal kültürel değerler; 

öncelikle bireylerin sosyal sorumluluk algılamalarının, iş hayatına girdiklerinde ise kurumsal sosyal 

sorumluluk algılamalarının şekillenmesinde önemli bir rol oynayacaktır.  Shafer, Fukukawa, Lee 

(2006) yapmış oldukları çalışmalarında sosyal sorumluluk ve etik değerlerin algılanan rolüne 

değinmişler, Amerika ve Çin üzerinde karşılaştırmalı bir araştırma yürütmüşlerdir. Araştırmacılar 

geleneksel kültür farklılıklarının etik karar vermedeki rolünü Hofstede’in belirtmiş olduğu yapıya göre 

sınıflandırmışlardır (Shafer vd., 2006: 266). Yapılan çalışmada iki ülke arasında ulusal değerler 

bakımından önemli bir farklılık olduğu durumundan yola çıkılarak, çalışanların kurumsal sosyal 

sorumluluk algılamalarının boyutları ölçülmeye çalışılmıştır. Çalışmanın hipotezi olarak savunulan 

Amerika’lı işletme yöneticilerinin organizasyonel başarı amacıyla etik sorumluluk kavramına Çin’li 

işletme yöneticilerinden daha fazla önem verdikleri görüşü reddedilmiştir. Çin’li işletme yöneticileri 

sosyal sorumluluk kavramının işletmenin varlığının devamı için önemli bir faktör olduğunu belirterek, 

sözkonusu kavrama önem verilmemesinin hissedarların hayal kırıklığı ile sonuçlanacağını 

vurgulamışlar ve böylece Amerika’lı işletme yöneticilerine oranla kurumsal sosyal sorumluluk 

algılamalarında daha duyarlı davranmışlardır (Shafer vd., 2006: 274). 

2. ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ 

             Bu bölümde; araştırmanın amacı, yöntemi, araştırma bulguları ve tespit edilen bulguların 

yorumlanmasına yönelik açıklamalara yer verilecektir. 

Araştırmanın Amacı  

Araştırmanın amacı; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde öğrenim 

gören öğrencilerin kurumsal sosyal sorumluluk algılamalarını etkileyen faktörlerden hangilerine daha 

çok önem verdiklerini tespit etmektir. Ayrıca cinsiyet, iş tecrübesi ve öğrenci topluluklarında aktif 

olarak görev alma durumlarının kurumsal sosyal sorumluk algılamalarını ne yönde değiştireceğine 

ilişkin tespitlerde de bulunulacaktır.  

Bu çalışma daha önce Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerinin kurumsal sosyal 

sorumluluk algılamalarını etkileyen faktörleri tespit etmek üzere yapılan ve VI. Sivil Toplum 

Kuruluşları Kongresi’nde sunulan bildirinin karşılaştırmalı analizini sunmaktadır.  

Araştırmanın Hipotezleri 

Literatürde Kraft ve Singhapakdi (1995), Lamsa vd  (2008) Brammer vd (2005), Arlow (1991) 

tarafından yapılan kurumsal sosyal sorumluluk algılamasını ölçen çalışmalarda  cinsiyet faktörüne 

göre farklılıklar olduğu belirtilmiştir. Sözkonusu  düşünceler gözününde bulundurularak, cinsiyet 
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farklılıklarının kurumsal sosyal sorumluluk algılamalarında farklılık yaratıp yaratmayacağını tespit 

etmek amacıyla hipotez 1 oluşturulmuştur.  

Hipotez 1: Öğrencilerin kurumsal sosyal sorumluluk algılamalarında “cinsiyet durumuna 

göre” anlamlı bir farklılık vardır.  

İş tecrübesi teorik bilginin uygulamaya aktarılmasında önemli rol üstlenerek, bireylerin çeşitli 

durumlara karşı bakış açılarını şekillendirebilmekte ve bireylerin davranışlarını yönlendirebilmektedir. 

İş tecrübesinin kurumsal sosyal sorumluluk algılamasında farklılık yaratıp yaratmayacağı 

düşüncesinden hareketle hipotez 2 oluşturulmuştur.  

Hipotez 2: Öğrencilerin kurumsal sosyal sorumluluk algılamalarında “iş tecrübesi durumuna 

göre” anlamlı bir farklılık vardır.  

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi bünyesinde 135 öğrenci topluluğu faaliyet 

göstermektedir. Öğrenci toplulukları üniversite eğitiminde önemli bir işlev üstlenme, öğrenciler 

sözkonusu topluluklar aracılığıyla kendi ilgi alanlarına göre etkinliklere katılırlarken, paylaşmayı, 

kendi kararlarını oluşturmayı öğrenmektedirler. Buna ilaveten tercih edilmiş bulunan topluluk 

kategorilerine göre, öğrencilerin bireysel ve kurumsal sosyal sorumluluk algılamalarının gelişimine de 

katkıda bulunulması sözkonusu olunabilmektedir.  Bu düşüncelerden hareketle öğrenci topluluklarına 

aktif olarak katılma durumu ile kurumsal sosyal sorumluluk algılamasında farklılık olup olmayacağını 

tespit edebilmek amacıyla hipotez 3 oluşturulmuştur.  

Hipotez 3: Öğrencilerin kurumsal sosyal sorumluluk algılamalarında “öğrenci topluluklarında 

aktif olarak görev alma durumuna göre” anlamlı bir farklılık vardır. 

Araştırmanın Evreni ve Örnekleme Yöntemi 

Araştırmanın evrenini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencileri 

oluşturmaktadır. Araştırma, evren içerisinden “tesadüfi örnekleme yöntemi” ile seçilmiş, anket yapılan 

gün içerisinde ders kapsamında bulunan öğrenciler ile gerçekleştirilmiştir. Çanakkale Onsekiz Mart 

Üniversitesi Mühendislik fakültesinde bilgisayar mühendisliği, çevre mühendisliği, gıda mühendisliği, 

jeoloji mühendisliği ve jeofizik mühendisliği bölümleri eğitim-öğretim hizmeti vermektedir. 

Sözkonusu bölümlerin toplam öğrenci sayıları  898 kişi olup, öğrencilerin bölümlere göre dağılımı 

incelendiğinde; bilgisayar mühendisliğinde öğrenim gören öğrenci sayısı 211 kişi, çevre 

mühendisliğinde öğrenim gören öğrenci sayısı 111 kişi, gıda mühendisliği bölümünde öğrenim gören 

öğrenci sayısı 203 kişi, jeoloji bölümünde öğrenim gören öğrenci sayısı 202 kişi ve  jeofizik 

bölümünde öğrenim gören öğrenci sayısı 171 kişidir. Araştırmanın veri toplama aşamasında 898 

öğrenciden 451’ine (yaklaşık % 51’ine) ulaşılmış ve verilerin elde edilmesi için söz konusu örneklem 

grubu üzerinde anket çalışması yapılmıştır. Araştırma sonuçları örneklem grubu ile sınırlıdır.  
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Veri Toplama ve Değerlendirmede Kullanılan Yöntemler 

Araştırmada veri toplamak amacıyla anket tekniği kullanılmıştır. Uygulanan anket Archie B. 

Carroll’un (1991) “The Pyramid Of Corporate Social Responsibility  :Toward To Moral Management 

of Organizational Stakeholders” adlı makalesinde yer verilen sosyal sorumluluk boyutları kullanılarak 

hazırlanmış ve Özalp, Tonus ve Sarıkaya’nın (2008) geliştirdiği ölçekten yararlanılmıştır. Anketin ilk 

bölümünde öğrencilerin demografik bilgileri, kurumsal sosyal sorumluluk bilgi düzeyi ve öğrenci 

topluluklarına katılım durumları,  ikinci bölümde ise ekonomik sorumluluk, yasal sorumluluk, etik 

sorumluluk ve gönüllü sorumluluk boyutlarını ölçen  ifadelere yer verilmiştir. Ankette her sorumluluk 

boyutuyla ilgili beş tane olmak üzere toplam yirmi ifade bulunmaktadır. İfadeler 5’li likert ölçeğine 

göre düzenlenmiş sorulardan oluşmuştur.  

Anket soruları SPSS 16.00 İstatistik Paket Programı’nda değerlendirilmiş ve araştırma 

bulguları Faktör Analizi, Independent Samples T- Testi ve Tek Yönlü Anova Testi ile yorumlanmıştır.  

Güvenilirlik Testleri   

Araştırma kapsamında kullanılan ölçeğin iç tutarlılığı “Cronbach Alpha Katsayısı” ile 

değerlendirilmiştir. Cronbach’s Alpha Analizi sonucunda ölçeğin yüksek bir güvenilirlik oranına sahip 

olduğu tespit edilmiştir  (alpha=,920). 

Anket sorularının tamamı faktör analizine tabi tutularak varyansı temsil eden faktörler 

belirlenmiş ve “Kaiser- Meyer- Olkin (KMO) Testi” ile faktör analizinin güvenilirliliği test edilmiştir. 

KMO Testi sonucuna göre; yapılan faktör analizi yüksek güvenilirliğe (0.926>0.500) sahiptir 

(Stevens, 2002: 390). Faktör analizinde veriler “varimax yöntemi” ile rotasyona tabi tutularak ankette 

yer alan ifadelerden birbiriyle ilişkili olanların bir araya gelmesi sağlanarak faktörler elde edilmiştir. 

Literatürde “varimax yöntemi”, faktör analizi konusunda en yaygın rotasyon “rotate” yöntemi olarak 

kabul edilmektedir (Ricahard ve Dean, 1992: 132). 

Tablo 1: KMO ve Barlett’s Testi 

 

 

 

 

 

Frekans Dağılımları 

Araştırma bulgularına ilişkin frekans dağılımları Tablo 2’de ve frekans dağılımlarına ait 

ortalama değerler Tablo 3’de belirtilmektedir. 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy ,926 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 3,962E3 

Df 171 

Sig. ,000 
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Tablo 2: Araştırma Bulgularına İlişkin Frekans Dağılımları 

Demografik  Özellikler 

ve Mesleki Bilgiler 

  

Frekans 

 

Yüzde 

Cinsiyet Bayan 217 48 

Bay 234 52 

Öğrenim görülen 

bölüm 

Bilgisayar Mühendisliği 10 2 

Çevre Mühendisliği 64 14 

Gıda Mühendisliği 165 37 

Jeofizik Mühendisliği 83 18 

Jeoloji Mühendisliği 129 29 

Öğrenim görülen sınıf 1. sınıf 126 28 

 2. sınıf 118 26 

 3. sınıf 128 28 

 4. sınıf 79 18 

Herhangi bir işte 

çalışma durumu 

Çalışmıyorum 411 91 

Çalışıyorum 40 9 

Kurumsal sosyal 

sorumluluk kavramı 

bilgi düzeyi 

Daha önce duymadım 108 24 

Duydum ama ayrıntılı bilgim 

yok 

316 70 

Bölüm derslerimde incelendi 17 4 

İşletmelerde sosyal sorumluluk 

ve etik dersi aldım 

10 2 

Öğrenci 

topluluklarına üyelik 

Hayır 247 55 

Evet 204 45 

Öğrenci 

topluluklarında aktif 

olarak görev alma 

Hayır 367 81 

Evet 84 19 
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Tablo 3: Araştırma Bulgularına İlişkin Ortalama Değerler 

 

 

 

 

          

 

     

           Faktör Analizi  

           Dört parçalı model halinde sunulan sosyal sorumluluk boyutlarını Carroll (1991) ekonomik 

sorumluluk, yasal sorumluluk, etik sorumluluk ve gönüllü sorumluluk olarak ifade etmektedir. 

Verilerin değerlendirilmesi sırasında SPSS Programı sosyal sorumluluk boyutlarını 4 alt faktörde; etik 

temelli yasal sorumluluk (F1), gönüllü sorumluluk (F2), çalışan ve müşterilere yönelik ekonomik 

sorumluluk (F3) ve hissedarlara yönelik ekonomik sorumluluk (F4)  olarak gruplandırmıştır. Faktör 

analizi sonuçları Tablo 4’de belirtilmektedir.  

 

Tablo 4: Faktör Analizi Sonuçları 

Rotated Component Matrixa 

 Component 

 F1 F2 F3 F4 

Tüketicilerini ürünleri ve hizmetleri konusunda aldatmaması (s.12) ,724    

 Kanunlara ve düzenlemelere uyması ve uygulaması (s.6) ,655    

Vergilerini zamanında ödemesi (s.7) ,648    

Çalışanlara ayrımcılık ve tacizde bulunmadan, dürüst davranması (s.14) ,641    

Çevre dostu ürünler üretmek için çaba sarf etmesi (s.13) ,640    

Çalışanlara iş güvenliği sağlaması (s.10) ,612    

Etik ve kültürel değerlere sahip olması (s.11) ,564    

Pay sahiplerini mevcut durum ve misyon konusunda bilgilendirmesi, aldatmaması (s.15) ,556    

Esnek iş saatleri, çocuk bakım ünitesi gibi aile dostu bir işyeri ortamı sağlaması (s.18)  ,771   

Demografik Özellikler  

ve 

Mesleki Bilgiler N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

 

Yaş 
451 18 29 21,09 1,555 

 

Aylık harcama tutarı 
451 100 1500 505,56 219,008 
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Eğitim, sanat, spor ve sosyal hizmetler  gibi konularda hayırseverlik faaliyetinde bulunması 

(s.17) 
 ,748   

Toplumun yaşam kalitesini arttıracak projelere yönetici ve çalışanlarının gönüllü katılımını 

desteklemesi (s.20) 
 ,741   

Çalışanlara eğitim ve geliştirme fırsatı sunması (s.19)  ,594   

Bulunduğu yerdeki yerel toplumun refahı ve ihtiyaçları konusunda dikkatli olması (s.16)  ,584   

Çalışanlara uygun ücret sağlaması (s.8)   ,742  

Çalışanlarına sağlık sigortası, yıllık izin, emeklilik planları gibi uygun ücret dışı ödemeler 

sağlaması  (s.9) 
  ,739  

İstihdam yaratması (s.5)   ,510  

Uzun dönemli yaşamasına yönelik kararlar alması (s.2)    ,811 

Pazar payını arttırma yönünde çalışması (s.1)    ,806 

Faaliyetlerinin verimli olması (s.3)    ,618 

Not: 0,50 altında olan değerler gösterilmemiştir. 

 

Yapılan faktör analizi sonucunda mühendislik fakültesi öğrencilerinin en çok önem verdiği 

faktörün etik temelli yasal sorumluluk faktörü olduğu tespit edilmiştir. Uygulanan ölçekteki 11, 12, 

13, 14, 15 no’lu maddeler etik sorumluluğu 6, 7, 10 nolu maddeler ise yasal sorumluluğu, ölçen 

maddelerdir. Faktör analizi söz konusu maddeleri birleştirmiştir, bundan dolayı bu maddeler etik 

değerler ile ilişkili yasal sorumluluk faktörü olarak adlandırılmıştır. Mühendislik fakültesi öğrencileri 

2.alt faktör olarak gönüllü sorumlulukların önemini vurgulamışlardır. 18, 17, 20, 19 ve 16 nolu 

maddeler gönüllü sorumluluk algılamasını ölçen değişkenlerdir. Uygulanan ölçekte 8 ve 9 nolu 

maddeler yasal sorumluluk ölçeğinden gelmekle beraber, bu maddeler ekonomik sorumluluğa yönelik 

anlamları da içermektedir. Bu sebeplerden ötürü 8, 9 ve 5 nolu maddeler çalışan ve müşterilere yönelik 

ekonomik sorumluluk faktörü olarak isimlendirilmiştir. Çalışmadaki en son faktörün hissedarlara 

yönelik ekonomik sorumluluk faktörü olduğu görülmektedir. 1, 2 ve 3 nolu maddelere verilen 

yanıtlarla,  hissedarların amaçlarına yönelik ekonomik sorumluluk boyutu vurgulanmıştır.     

Faktörlerin varyansları açıklama güçleri Tablo 5’de belirtilmektedir. Tablo 5’den görüldüğü 

gibi faktörlerin toplam varyansı açıklama yüzdesi % 61, 982’dir. Varyansı açıklama yüzdesi en yüksek 

olan faktör etik temelli yasal sorumluluk faktörüdür. Sözkonusu faktörün varyansı açıklama yüzdesi  

% 41,368’dir 
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Tablo 5: Faktörlerin Varyansı Açıklama Yüzdeleri  

Total Variance Explained 

      Rotation Sums of Squared Loadings 

Component Total % of Variance Cumulative % 

F1 7,860 41,368 41,368 

F2 1,599 8,418 49,786 

F3 1,305 6,870 56,656 

F4 1,012 5,326 61,982 

Faktörlerin İstatistiksel Analizleri ve Hipotez Testleri 

Faktörlerin istatistiksel analizleri kapsamında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 

Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin kurumsal sosyal sorumluluk algılamaları ile cinsiyet, iş tecrübesi 

ve öğrenci topluluklarına katılma düzeyleri gibi değişkenler arasında anlamlı bir farklılık olup 

olmadığı tespit edilmiştir.  

Cinsiyet Durumu: Öğrencilerin cinsiyetleri ile kurumsal sosyal sorumluluk boyutlarının 

algılanmasına ilişkin yapılan analizde etik temelli yasal sorumluluk faktörü ve çalışan ve müşterilere 

yönelik ekonomik sorumluluk faktöründe anlamlı bir farklılığa rastlanmıştır. Gönüllü sorumluluk ve 

hissedara yönelik ekonomik sorumluluk faktöründe ise anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir. Tablo 

6’da sözkonusu farklılık gösterilmektedir. Buna göre hipotez 1 kısmen kabul edilmektedir (F1= 

p<0.05, F3= p<0.05). 

 

                                    Tablo 6: Cinsiyet Farklılıklarına İlişkin “Independent Samples” T – Testi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 t df Sig. (2-tailed) 

F1 -2,930 449 ,004 

-2,894 387,921 ,004 

F2 -1,916 449 ,056 

-1,898 409,051 ,058 

F3 -2,984 449 ,003 

-2,946 384,206 ,003 

F4 -1,460 449 ,145 

-1,451 425,022 ,147 
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Tablo 7’de sunulan ortalamalar tablosu incelendiğinde; etik temelli yasal sorumluluk 

faktöründe bayan öğrencilerin cinsiyet farklılıkları grup ortalamalarının 4.43, erkek öğrencilerin söz 

konusu ortalamalarının ise 4.26 olduğu tespit edilmiştir. Etik temelli yasal sorumluluk faktörüne bayan 

öğrencilerin erkek öğrencilere kıyasla daha fazla önem verdiğini belirtmemiz mümkündür. Ayrıca 

çalışan ve müşterilere yönelik ekonomik sorumluluk faktöründe bayan öğrencilerin cinsiyet 

farklılıkları grup ortalamalarının 4.48, erkek öğrencilerin söz konusu ortalamalarının ise 4.30 olarak 

ifade edilmektedir. Çalışan ve müşterilere yönelik ekonomik sorumluluk faktörünün bayan öğrenciler 

üzerinde erkek öğrencilere kıyasla daha etkili olduğu saptanmıştır. 

Tablo 7: Cinsiyet Farklılıkları Grup Ortalamaları 

 Cinsiyet N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

F1 Erkek 217 4,26 ,727 ,049 

Bayan 234 4,43 ,518 ,034 

F2 Erkek 217 3,97 ,855 ,058 

Bayan 234 4,11 ,670 ,044 

F3 Erkek 217 4,30 ,749 ,051 

Bayan 234 4,48 ,526 ,034 

F4 Erkek 217 4,20 ,689 ,047 

Bayan 234 4,29 ,585 ,038 

 

       İş Tecrübesi: Mühendislik fakültesinde öğrenim gören öğrencilerin iş tecrübesine sahip 

olma durumları ile kurumsal sosyal sorumluluk boyutlarının (ekonomik sorumluluk, etik sorumluluk, 

yasal sorumluluk ve gönüllü sorumluluk) algılanmasına ilişkin yapılan analizde, tüm boyutlarda 

anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır. Tablo 8’de söz konusu durum gösterilmektedir. Buna göre 

hipotez 2 reddedilmiştir(F1= p >0.05, F2= p >0.05, F3= p >0.05, F4 = p >0.05).   

      Tablo 8: İş Tecrübesi Durumuna İlişkin “Independent Samples”  T - Testi 

 t df Sig. (2-tailed) 

F1 -,534 449 ,593 

-,519 46,349 ,606 

F2 ,502 449 ,616 

,530 48,113 ,598 
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F3 -,607 449 ,544 

-,689 49,923 ,494 

F4 -,276 449 ,783 

-,292 48,176 ,771 

 

Öğrenci Topluluklarında Aktif Olarak Görev Alma: Mühendislik fakültesi öğrencilerinin 

öğrenci topluluklarında aktif olarak görev almaları ile kurumsal sosyal sorumluluk boyutlarının 

(ekonomik sorumluluk, etik sorumluluk, yasal sorumluluk ve gönüllü sorumluluk) algılanmasına 

ilişkin yapılan analizde, tüm boyutlarda anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır. Tablo 9’da söz konusu 

durum gösterilmektedir. Buna göre hipotez 3 reddedilmiştir (F1= p >0.05, F2= p >0.05, F3= p >0.05, 

 F4 = p >0.05).   

Tablo 9: Öğrenci Topluluklarında Aktif Olarak Görev Alınmasına İlişkin “Independent Samples”  

T - Testi 

 t df Sig. (2-tailed) 

F1 -,170 448 ,865 

-,194 146,722 ,846 

F2 ,214 448 ,831 

,217 126,167 ,828 

F3 -,071 448 ,944 

-,075 133,946 ,940 

F4 -,978 448 ,328 

-1,105 145,140 ,271 

 

3. ARAŞTIRMA BULGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

Çalışma kapsamında öncelikle mühendislik eğitimi, mühendislik eğitimindeki dönüşüm süreci 

ve kurumsal sosyal sorumluluk kavramlarının teorik çerçevesi oluşturulmuş ve Çanakkale Onsekiz 

Mart Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde öğrenim gören öğrencilerin kurumsal sosyal sorumluluk 

algılaması üzerinde durulmuştur.  
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Çalışmada işletmelerin ekonomik sorumluluğunu ölçen değişkenler aşağıdaki gibi 

belirtilmiştir: 

• Pazar payını arttırma yönünde çalışmaları (1. soru) 

• Uzun dönemli yaşamalarına yönelik kararlar almaları (2. soru) 

• Faaliyetlerinde verimli olmaları (3. soru) 

• Ürün ve hizmetleri makul fiyatlarla sunmaları (4. soru) 

• İstihdam yaratmaları (5. soru) 

 

İşletmelerin yasal sorumluluğunu ölçen değişkenler aşağıdaki gibi belirtilmiştir: 

• İşletmelerin kanun ve düzenlemelere uyması (6. soru) 

• Vergilerini zamanında ödemesi (7. soru) 

• Çalışanlarına uygun ücret sağlaması (8. soru) 

• Çalışanlarına sağlık sigortası, yıllık izin, emeklilik planları gibi uygun ücret dışı ödemeler 

sağlaması (9. soru) 

• Çalışanların iş güvenliğinin sağlanması (10. soru) 

 

İşletmelerin etik sorumluluğunu ölçen değişkenler aşağıdaki gibi belirtilmiştir: 

• Etik ve kültürel değerlere sahip olması (11. soru) 

• Tüketicilerini ürünleri ve hizmetleri konusunda aldatmaması (12. soru) 

• Çevre dostu ürünler üretmek için çaba sarfetmesi (13. soru) 

• Çalışanlarına ayrımcılık ve tacizde bulunmadan dürüst davranması (14. soru) 

• Pay sahiplerini mevcut durum ve misyon konusunda bilgilendirmesi, aldatmaması (15. 

soru) 

 

İşletmelerin gönüllü sorumluluğunu ölçen değişkenler aşağıdaki gibi belirtilmiştir: 

• Bulunduğu yerdeki yerel toplumun refahı ve ihtiyaçları konusunda dikkatli olması (16. 

soru) 

• Eğitim, sanat, spor ve sosyal hizmetler gibi konularda hayırseverlik faaliyetlerinde 

bulunması (17. soru) 

• Esnek iş saatleri, çocuk bakım ünitesi gibi aile dostu bir işyeri ortamı sağlaması (18. soru) 

• Çalışanlarına eğitim ve geliştirme fırsatı sunması (19. soru) 
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• Toplumun yaşam kalitesini arttıracak projelere yönetici ve çalışanlarının gönüllü 

katılımını desteklemesi (20. soru) 

 

Kurumsal sosyal sorumluluk algılaması, işletmelerin faaliyetleri esnasında “bu topraktan 

kazandığını bu toprağın insanına geri veren birimler” olarak görmeleri gerektiği anlayışını 

vurgulamakta ve işletmelerin ekonomik sorumluluklarının yanında etik, yasal ve gönüllü 

sorumluluklarının da bilincinde olması gerektiği düşüncesini ifade etmektedir. Çalışmada mühendislik 

fakültesinde öğrenim gören öğrenciler bir işletmenin öncelikli sorumlulukları olarak etik temelli yasal 

sorumluluk faktörüne önem verilmesi gerektiğini vurgulamışlardır. Yani öğrenciler bir işletmenin 

öncelikli olarak tüketicilerini ürünleri ve hizmetleri konusunda aldatmaması, kanunlara ve 

düzenlemelere uyması ve uygulaması, vergilerini zamanında ödemesi, çalışanlara ayrımcılık ve 

tacizde bulunmadan, dürüst davranması, çevre dostu ürünler üretmek için çaba sarf etmesi, çalışanlara 

iş güvenliği sağlaması, etik ve kültürel değerlere sahip olması, pay sahiplerini mevcut durum ve 

misyon konusunda bilgilendirmesi, aldatmaması hususlarına önem vermesi gerektiğini 

vurgulamışlardır. Daha önce Biga İİBF işletme bölümü öğrencileri  üzerinde yapılan kurumsal sosyal 

sorumluluk algılamasına ilişkin yapılan analizde ise gönüllü sorumlulukların en önemli faktör olduğu 

sonucu tespit edilmiştir. Biga İİBF işletme bölümü öğrencileri, işletmelerin öncelikli olarak;   

bulunduğu yerdeki yerel toplumun refahı ve ihtiyaçları konusunda dikkatli olması, eğitim, sanat, spor 

ve sosyal hizmetler gibi konularda hayırseverlik faaliyetlerinde bulunması, esnek iş saatleri, çocuk 

bakım ünitesi gibi aile dostu bir işyeri ortamı sağlaması, çalışanlarına eğitim ve geliştirme fırsatı 

sunması, toplumun yaşam kalitesini arttıracak projelere yönetici ve çalışanlarının gönüllü katılımını 

desteklemesi gibi konulara önem vermesi gerekliliğini ifade etmişlerdir. 

Çalışmanın diğer bölümünde cinsiyet, iş tecrübesi ve öğrenci topluluklarında aktif olarak 

görev almanın kurumsal sosyal sorumluluk algılamasını ne yönde değiştireceğine ilişkin tespitlerde 

bulunulmuştur. Bu bağlamda üç adet hipotez oluşturulmuştur. 

Hipotez 1: Öğrencilerin kurumsal sosyal sorumluluk algılamalarında “cinsiyet durumuna 

göre” anlamlı bir farklılık vardır.  

Literatürde pek çok yazar cinsiyet faktörünün kurumsal sosyal sorumluluk algılamasında etkili 

olduğunu belirtmiştir. Yapılan çalışma neticesinde benzer sonuca ulaşılmış, cinsiyetlere göre kurumsal 

sosyal sorumluluk algılamasında farklılıklar tespit edilmiştir. Buna göre bayan öğrencilerin erkek 

öğrencilere göre etik temelli yasal sorumluluk ve ekonomik sorumluluk algılamaları daha yüksektir. 

Bundan dolayı hipotez 1 kısmen kabul edilmektedir. Biga İİBF işletme bölümü öğrencileri üzerinde 

yapılan çalışmada ise etik temelli yasal sorumluluk ve gönüllü sorumluluk faktörlerinde bayan 

öğrencilerin algılamasının, erkek öğrencilere nazaran yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ekonomik 



II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi  1572  
 

II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongre Kitabı 

sorumluluk faktöründe ise bayan öğrenciler ve erkek öğrenciler arasında kurumsal sosyal sorumluluk 

algılamasında bir farklılık tespit edilememiştir.  

Hipotez 2: Öğrencilerin kurumsal sosyal sorumluluk algılamalarında “iş tecrübesi durumuna 

göre” anlamlı bir farklılık vardır.  

Söz konusu hipotezin amacı herhangi bir işte çalışan ve çalışmayan öğrencilerin kurumsal 

sosyal sorumluluk algılamalarında bir değişiklik olup olmayacağı durumunu tespit edebilmektir. 

Yapılan çalışmada kurumsal sosyal sorumluluk algılamasında herhangi bir işte çalışan ve çalışmayan 

öğrenciler arasında anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir. Bu durumdan ötürü hipotez 2 

reddedilmiştir. Biga İİBF işletme bölümü öğrencileri üzerinde yapılan çalışmada ise iş tecrübesine 

sahip olan öğrencilerin ekonomik, etik ve yasal sorumluluk algılamalarında bir artma ya da azalma 

tespit edilememiş, sadece gönüllü sorumluluk faktörüne iş tecrübesi olan öğrenciler daha fazla önem 

verdiklerini vurgulamışlardır.  

Hipotez 3: Öğrencilerin kurumsal sosyal sorumluluk algılamalarında “öğrenci topluluklarında 

aktif olarak görev alma durumuna göre” anlamlı bir farklılık vardır.   

Öğrenci topluluklarında aktif olarak görev yapan öğrencilerin, öğrenci topluluklarında aktif 

olarak görev yapmayan öğrencilere göre ekonomik, etik, yasal ve gönüllü sorumluluk algılamalarında 

bir farklılık tespit edilememiştir. Sözkonusu durumdan dolayı hipotez 3 reddedilmiştir.  Biga İİBF 

işletme bölümü öğrencileri üzerinde yapılan çalışmada ise, tüm sosyal sorumluluk boyutlarında (etik, 

yasal, gönüllü ve ekonomik)  bir farklılığa rastlanmış ve öğrenci topluluklarında aktif olarak görev 

yapmanın kurumsal sosyal sorumluluk algılamasında farklılık yaratacağı sonucuna ulaşılmıştır. 

Tüm bu hususlara ilaveten yaş durumları ile kurumsal sorumluluk algılamasının ilişkisi 

ölçülmüş, herhangi bir ilişki tespit edilememiştir. Öğrenim görülen sınıf düzeyine göre; 1. sınıf 

öğrencileri, 2. sınıf öğrencileri, 3. sınıf öğrencileri ve 4. sınıf öğrencileri üzerinde kurumsal sosyal 

sorumluluk algılaması Anova analizi ile ölçülmüş, sınıflar arasında anlamlı bir farklılık tespit 

edilememiştir. Öğrencilerin sözkonusu sınıflarda bulunmaları onların kurumsal sosyal sorumluluk 

algılamalarında bir farklılık yaratmamaktadır.  

 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

 Çalışmanın temeli mühendislik fakültesinde öğrenim gören öğrencilerin kurumsal sosyal 

sorumluluk algılamalarını etkileyen faktörlerden hangilerine daha çok önem verdiklerini tespit 

edebilmek ve daha önce Biga İİBF öğrencileri üzerinde yapılan araştırma sonuçları ile karşılaştırmalı 

analizini sunabilmektir. Zira mühendislik fakültesi öğrencilerinin kurumsal sosyal sorumluluk 

algılamaları, onların ekonomik sorumluklarının yanında, tüm dünya sorunlarına odaklı, kültürel 

değerlere saygılı, gönüllü sorumluluk uygulamaları ile küresel yoksullukla mücadele veren ve yasal 
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yükümlülüklerinin bilincinde bireyler olarak iş hayatına atılmalarında önem teşkil edecek, bunun da 

ötesinde  sosyal girişimci bireyler olarak faaliyet göstermelerinde etkili olabilecektir. 

    Araştırma bulgularına göre; öğrenciler öncelikli olarak işletmelerin etik sorumluluklarının 

bilincinde olması gerektiğini, en son olarak da hissedara yönelik ekonomik sorumluluk faktörünün 

önemini vurgulamışlardır. Etik sorumluluk algılamasının ekonomik sorumluluk değişkeninin önüne 

geçmesi önemli bir tespittir. Zira yapılan frekans analizi sonucuna göre öğrencilerin büyük 

çoğunluğunu oluşturan % 70’lik kısmı kurumsal sosyal sorumluluk kavramını duyduklarını fakat 

ayrıntılı bilgilerinin olmadığına, % 4’lük kısmı ise bölüm derslerinde incelendiğine vurgu 

yapmışlardır. Bu tespitlerden yola çıkılarak öğrencilerin kurumsal sosyal sorumluluk algılamasında 

eğitim dışında sosyo-kültürel faktörlerin katkısı olduğu düşünülmektedir. Ders müfredatlarına işletme 

yönetimi, kurumsal sosyal sorumluluk, etik, sosyal girişimcilik vb. derslerin eklenmesi önemli bir 

gerekliliktir.  

Çalışmada cinsiyet, iş tecrübesi ve öğrenci topluluklarında aktif olarak görev alma durumları 

ile kurumsal sosyal sorumluluk algılamalarına ilişkin faktörler arasında anlamlı bir farklılık bulunup 

bulunmadığı da tespit edilmeye çalışılmıştır. Bayan öğrencilerin etik temelli yasal sorumluluk ve 

çalışan ve müşterilere yönelik ekonomik sorumluluk algılamalarının erkek öğrencilere nazaran daha 

yüksek olduğu tespit edilmiştir. İş tecrübesi, öğrencilerin kurumsal sosyal sorumluluk algılamalarında 

farklılık yaratmamaktadır. Öğrenci topluluklarında aktif olarak görev yapmanın kurumsal sosyal 

sorumluluk algılamasında etkili olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 

kapsamında toplam 135 öğrenci topluluğu faaliyet göstermektedir. Öğrenci topluluklarının faaliyet 

alanları birbirinden farklılık göstermekte, genellikle de her bölümün öğrencileri kendi eğitim alanları 

ile ilgili topluluklarda faaliyet göstermektedirler. Mühendislik fakültesinde öğrenim gören öğrencilerin 

özellikle bilişim topluluğu, gıda topluluğu, jeofizik topluluğu ve çevre topluluklarında aktif olarak 

görev yaptıkları sonucuna ulaşılmıştır. Sözkonusu toplulukların öğrencilerin mesleki birikimlerine 

anlamlı katkılar sağladıkları kuşkusuz bir gerçektir, fakat mühendislik programı öğrencilerinin 

kurumsal sosyal algılamalarında sosyal düşünce yönü kuvvetli olan topluluklara da (genç girişimciler 

topluluğu, lider öğrenciler topluluğu, yönetici topluluğu vb.) katılmaları önerilmektedir.  

Dünya’da ve Türkiye’deki diğer İktisadi ve İdari Bilimler Fakülte’leri ve Mühendislik 

Fakülteleri öğrencileri üzerinde, kurumsal sosyal sorumluluk algılamasına ilişkin çalışmaların 

yapılarak, karşılaştırmalı sonuçların analiz edilmesi önerilmektedir.   
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ÇANAKKALE 

 

ÖZET 
Türkçe eğitimi bölümlerinin tarihi Yüksek Öğretim Kanununda 1982 yılında yapılan 

değişiklikle birlikte başlamaktadır. Türkçe eğitimi alanında uzmanlaşmış öğretmen ihtiyacı ile açılan 

bu lisans programlarında Türkçe öğretmeni yetiştirilmeye başlanması yine bu alanda uzmanlaşmış 

kişilerden faydalanılması gereğini ortaya çıkarmıştır.  

Türkçe eğitimi alanında uzmanlaşmış öğretmen ihtiyacına cevap verilmesi için öncelikle 

alanda uzman yetiştirme görevini üstlenecek yüksek lisans programları açılmış bunu daha ileri 

seviyede doktorluk programları takip etmiştir. Türkiye’de ilköğretimin ikinci kademesinde Türkçe 

öğretmenine olan büyük ihtiyaç Türkçe eğitimi bölümlerinin pek çok üniversitede lisans, yüksek lisans 

ve doktorluk programları seviyesinde açılmasını da beraberinde getirmiştir.  

Çalışmada Türkiye’de Türkçe eğitimi yüksek lisans programları arasında uygulamadaki 

benzerlikler ve farklılıklar üzerinde durulmaktadır. 

Anahtar kelimeler: Türkçe eğitimi, Türkçe eğitimi uzman yetiştirme, Türkçe eğitimi 

yüksek lisans programları, Türkçe eğitimi yüksek lisans dersleri 

ABSTRACT 
The history of Turkish education section in the Higher Education Act Amendments in 1982 

with the start. Turkish teachers need specialized training in the field with a drop of Turkish teachers in 

the undergraduate program to be started to grow again, people specializing in this field has revealed 

the need to take advantage of. 

Turkish specializes in training teachers to respond to the needs of priority areas that will 

assume the role of specialist postgraduate training programs, doctoral programs were opened it was 

followed by a more advanced level. Second grade of primary school teachers in Turkey, the Turkish 

section of the great needs of Turkish education in many universities undergraduate, graduate and 

doctoral programs, has brought the opening level.  
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In research, postgraduate training programs Turkish similarities and differences between the 

implementation of which will focus on the causes and consequences. 

Key words: Turkish education, Turkish education specialist training, graduate 

education programs, Turkish, Turkish education graduate courses 

1. GİRİŞ 

İnsanla ilgili bütün düzenlerde olduğu gibi üniversitelerde de çevreden gelen ihtiyaçlardan 

yola çıkılır, bu ihtiyaçlar doğrultusunda çalışmalar yapılır ve ihtiyaçları karşılamaya uygun çözümler 

üretilir. Üniversitelerde yapılan çalışmalarda değişme yapabilmek ve çözüm sunulacakların değişen 

taleplerini anlayabilmek üniversitelerin görevlerini yerine getirmelerini sağlayacaktır. Bu da ancak 

üniversitelerin ileriyi görecek şekilde düşünmeleri ve bu doğrultuda düzenli bir şekilde 

hazırlanmalarıyla mümkün olur. Üniversite bünyesinde açılmış lisans, yüksek lisans ve doktorluk 

programlarının niçin var olduğunu, ne yaptığını, görevlerinin neler olduğunu ve ülkenin hangi 

ihtiyacına ne kadar cevap vereceğinin belirlenmiş olması gereken ve doğru olandır.  

1982 yılında yürürlüğe giren 2547 sayılı yasa gereğince hizmet öncesi öğretmen yetiştirme 

görevini Eğitim Fakülteleri üstlenmiş, nitelikli öğretmenlerin yetiştirilmesinde önemli katkı 

sağlamıştır; ancak bu başarı kimi alanlarda yapılanmadaki hatalar ve eksiklikler sebebiyle ihtiyacın 

tam olarak karşılanmasında yetersiz kalmıştır. “İlkokullara sınıf öğretmeni yetiştiren yüksek öğretmen 

okulları, ortaokullara Türkçe ve diğer dallarda öğretmen yetiştiren yüksek öğretmen okulları (Eski 

eğitim enstitüleri) üniversitelerin kapsamına alınmıştır. Eğitim fakültesi adıyla teşkilatlanan bu 

kurumlarda köklü değişiklikler yapılmıştır. Bu fakültelerde açılan Türk Dili ve Edebiyatı Bölümleri 

ise lise ve dengi okullara “Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni yetiştirmeyi hedeflemiştir; fakat bu 

sisteme bakıldığında ilkokul ve ortaokullara [ilköğretim ikinci kademe] yönelik Türkçe öğretmeni 

yetiştirmeyi hedef dışı bıraktığı görülmektedir” (GÜZEL, 2003, 14).  Türk Dili ve Edebiyatı bölümü 

mezunlarının o zamanlar ortaokul denilen sekiz yıllık zorunlu eğitimle ilköğretim ikinci kademe adını 

alan 6., 7. ve 8. sınıflarda görev almak istememeleri de bu soruna eklenmiş ve Türkçe Öğretmeni 

ihtiyacı doğmuştur. Doğan bu ihtiyaç sonucu Gazi Üniversitesi bünyesinde Türkçe eğitimi ve öğretimi 

alanında lisans, yüksek lisans ve doktorluk programları açılması girişimleri yapılmıştır. “Sonuç olarak 

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Türkçenin Eğitim ve Öğretimi Anabilim Dalı, Yüksek 

Öğretim Kurulu Başkanlığı’nın 01.06.1989 tarih ve EÖ/07.02.003/1752-11714 sayılı kararıyla yüksek 

lisans ve doktorluk programları açılmıştır” (GÜZEL, 2003, 15).  

2. AMAÇ 

Çalışmanın amacı ilk olarak 1989’da açılan Türkçe Eğitimi alanında uzman yetiştirme 

programının devlet, vakıf ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de dâhil olmak üzere sayısı 144’e ulaşan 
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üniversitelerde bugün geldiği noktayı belirlemek, bu programın bulunduğu üniversitelerdeki ders 

uygulamaları arasındaki benzerlik ve farklılıkları tespit etmektir. 

3. YÖNTEM 

Çalışmada konuyla ilgili kaynak ve dokümanlara nitel araştırma yöntemlerinden doküman 

incelemesi yöntemi kullanılarak ulaşılmıştır (YILDIRIM ve ŞİMŞEK, 2006: 39). Araştırmada Türkçe 

eğitimi uzmanı yetiştirme konusundaki yazılı malzemeler tahlil edilmiş ve elde edilen bulgular 

sunulmuştur. 

4. EVREN VE ÖRNEKLEM 

Araştırmanın evrenini Türkiye’de 1989’dan 2010’a kadar Türkçe eğitimi alanında açılmış olan 

programlar teşkil etmektedir. Araştırmanın örneklemini ise Türkçe eğitimi lisansüstü uzman yetiştirme 

alanındaki programlar oluşturmaktadır.  

5. BULGULAR VE YORUM 

Yüksek Öğretim Kurumu’na bağlı olarak bugün Türkiye’de üniversitelerin sayısında oldukça 

büyük bir artış olduğu gözlenmektedir. Hükümetlerin verdikleri kararlarla her ile bir üniversite 

açılması ve vakıf üniversitelerinin gün geçtikçe çoğalması ile bu sayı 2010 yılı Mart ayı itibarıyla 

139’dur. Bu üniversitelere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunan üniversiteler eklendiğinde 

sayı 144’e ulaşmaktadır. Bunların dışında bu çalışmada veri toplama aşamasında ele alınmayan 

yüksek okullar, Türkî Cumhuriyetlerdeki üniversiteler ve harp akademileri de bulunmaktadır.  

 

 

 

Üniversiteler 

 

 

 

Üniversitelerin 
sayısı 

 

 

 

Türkçe 
eğitimi 
lisans 

programı 

 

 

 

Türkçe 
eğitimi 
yüksek lisans 

programı 

Türkçe eğitimi yüksek 
lisans 

programının 

bağlı bulunduğu 

enstitü 

Sosyal 
bilimler 
enstitüsü 

Eğitim 
bilimleri 
enstitüsü 

Devlet 

Üniversiteleri 

94 

 

49 27 24 3 

Vakıf 

Üniversiteleri 

45 2 1 - 1 

Kuzey Kıbrıs 5 4 1 1 - 
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Bahsedilen 144 üniversitenin 94’ü devlet üniversitesi, 45’i vakıf üniversitesi ve 5’i de Kuzey 

Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunan üniversitelerdir. Bu üniversitelerden Türkçe eğitimi lisans 

programı bulunan üniversite sayısı toplamda 55’tir. Bunlardan 49’u devlet üniversitelerinde, 2’si vakıf 

üniversitesinde, 4’ü de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunan üniversitelerdedir. Çalışmanın 

asıl konusunu teşkil eden uzman yetiştirme programlarının dağılımı ise 49 devlet üniversitesinin 

27’sinde, 2 vakıf üniversitesinin birinde ve 5 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üniversitesinin birinde 

olmak üzere toplamda 29’dur. Bu yüksek lisans programlarından devlet üniversitelerine bağlı 

olanlarının 24’ü sosyal bilimler enstitüsü bünyesinde, 3’ü eğitim bilimleri enstitüsü bünyesindedir. 

Vakıf üniversitelerinin yalnız birinde bulunan yüksek lisans programı eğitim bilimleri enstitüsüne 

bağlıyken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üniversitesinde bulunan program sosyal bilimler 

enstitüsüne bağlıdır. “Tekbiçim uygulama yaklaşımı olumlu sayılabilir; çünkü belli bir işe görevli 

eleman yetiştirirken, birbirine benzer uygulamalarla yetiştirilmesi gereği vardır”(KAVCAR, 1999, 276). 

Bu sebeple amaçları Türkçe eğitimi alanında uzman yetiştirmek olan Türkçe eğitimi lisansüstü 

programlarının hepsinin ya sosyal bilimler enstitüsü ya da eğitim bilimler enstitüsü çatısı altına 

toplanmasında fayda vardır. Uygulamada oluşan bu farklılığın sebebi üniversitelerde 1982 yılında 

başlayan yeniden yapılanmanın hâlâ devam etmesi olarak görünmektedir.  

144 üniversitenin 55’inde Türkçe eğitimi lisans programı bulunmaktadır ve bu da yaklaşık % 

40’lık bir orandır. 55 lisans programının bulunduğu üniversitenin de 29’unda lisansüstü program 

vardır bu da yaklaşık % 53’e tekabül etmektedir. YÖK’e bağlı her üniversitenin ön lisans ve lisans 

programlarının birinci sınıfında okutulması zorunlu olan Türk Dili I, II ve Yazılı Anlatım, Sözlü 

Anlatım dersleri ve Türkçe eğitimi lisans programları da dâhil edildiğinde bu alana en azından ilk ve 

ortaöğretim seviyesinin üstünde ders verebilecek uzman sayısının gereği ortaya çıkmaktadır. Yalnızca 

lisans eğitimi almış kişinin aynı seviyede olduğu öğrencilere ne kadar yararlı olacağı düşündürücüdür. 

“İyi öğretmen yetiştirmek için eğitim fakültelerindeki öğretim elemanları üzerinde de sıkı bir şekilde 

durmak gerekir. “Öğretmen yetiştiren öğretmen tipi” büyük önem taşımaktadır. Oysa iyi öğretmen ve 

iyi öğretim elemanı konusu ülkemizde zaman zaman çok ihmal edilmiştir” (KAVCAR, 11, 2002). Bu 

sebeple yukarıdaki tabloda da görüldüğü üzere Türkçe eğitimi alanında uzman yetiştirilmesi üzerinde 

daha fazla durulmalı, üniversitelerin sayısında yapılan artışa paralel olarak konuya yaklaşılmalıdır. 

 

Derslerin Alanı 

Derslerin türü 

Zorunlu ders Seçmeli ders 

Türk Cumhuriyeti  

Üniversiteleri 

Toplam 144 55 29 25 4 
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Türkçe eğitimi ile ilgili dersler  33 % 27 93 % 29 

Dilbilgisi  16 % 13 21 % 6 

Edebiyat ve edebiyat bilgisi 21 % 17 85 % 27 

Dil  9 % 7 12 % 4 

Metin ve metin bilgisi 6 % 5 38 % 12 

Dilbilim  4 % 3 19 % 6 

Araştırma teknikleri ve seminer 31 % 25 9 % 3 

Eğitim 10 % 8 9 % 3 

Sosyal bilimler 1 % 1 5 % 2 

Eski yazı - - 17 % 5 

Seçmeli (içerik ve ders adı belirtilmemiş) 1 % 1 8 % 3 

Toplam  122 % 100 316 % 100 

 

Türkçe eğitimi alanında uzman yetiştirmek amacıyla açılan yüksek lisans programlarında 

verilen derslere bakıldığında Türkçe eğitimi ile ilgili dersler zorunlu derslerin % 27’sini, seçmeli 

derslerin % 29’unu oluşturmaktadır. Türkçe eğitimi ile ilgili dersler dilin dört temel becerisi olan 

dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerinin kazandırılması ve geliştirilmesi çerçevesinde 

oluşturulmuştur. Bunun yanında Türkçe eğitiminin tarihi dersleri ve yabancılara, yurt dışında yaşayan 

Türklere ve Türk soylu ülke vatandaşlarına Türkçe öğretme dersleri programlarda bulunmaktadır. 

Dilbilgisi dersi yine Türkçe eğitimi alanında yetiştirilen öğrencilere lisansüstü seviyede 

dilbilgisini öğretmek amacıyla programlarda yer almakta ve zorunlu derslerin % 16’sı, seçmeli 

derslerin ise % 6’sını meydana getirmektedir. 

Edebiyat ve edebiyat bilgisi dersleri ise oldukça geniş bir alanı kapsamaktadır. Halk 

edebiyatından, eski edebiyata, edebî sanatlara kadar pek çok konunun öğretilmesi için hazırlanan bu 

dersler birçok farklı ad altında olmasına karşın verilen bilgi bakımından benzerdir. Bu dersler de 

toplam zorunlu dersler arasında % 17’lik bir orana sahipken seçmeli dersler arasında % 27’lik bir 

dilimi temsil etmektedir. 

Dil derslerine gelince bu dersler Türk dili ve Türk dili tarihi hakkında bilgi vermek için 

programlara konulmuş ve zorunlu derslerin % 7’sini, seçmeli derslerin ise % 4’ünü oluşturmaktadırlar. 

Metin ve metin bilgisi başlığı atında toplanan derslerde ise metin kavramı, metin seçme, metin 

resimleme, metin türleri ve farklı dönemlere ait metinler üzerinde durulmaktadır. Bu dersler zorunlu 

dersler arasında % 5’lik bir paya sahipken seçmeli dersler arasında % 12’lik paya sahiptir. 

Dilbilim dersleri, dilbilimi, genel dilbiliminin gelişimi ve çalışma alanı, dilbiliminin tarih 

içinde dile bakışı, dilbiliminde tarihî ve çağdaş yaklaşımları, dilbiliminin alt disiplinleri ve bu 
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disiplinlerin genel özelliklerini, dilbilimindeki çalışmalar ışığında Türkiye Türkçesi öğretimine çağdaş 

yaklaşımları nasıl olabileceğini öğrenciye kazandırma amacıyla farklı adlar altında okutulmaktadır. Bu 

ders zorunlu dersler arasında % 3, seçmeli dersler arasında % 6’lık orandadır. 

Araştırma yöntemleri ve seminer dersi ilmî çalışmanın yazılma ilke ve kurallarını, 

araştırmanın temel kavramlarını (bilim, ilmî, yöntem, araştırma), kuram testini (değişken, kuram 

türleri, varsayım), araştırma önerisinin geliştirilmesini öğrenciye kazandırmaktadır. Yine seminer dersi 

Araştırma Yöntemleri dersinde öğrenilenlerin alan bilgisi ile birleştirilip yazılması ve sunulması 

amacını taşımaktadır. Bu iki ders Türkçe eğitimi uzman yetiştirme programlarında verilen zorunlu 

derslerin % 25’ini, seçmeli derslerin % 3’ünü teşkil etmektedir. 

Eğitim dersleri başlığı altında Türkçe eğitimi adı verilmiş bir programda olmasının gerektiği 

düşünülen ve eğitim bilimleri bölümlerinde de okutulan derslere yer verilmiştir. Bu derslerin yanı sıra 

programlarda yer alan ve sınıflamalarda diğer başlıklar altında toplanan adının önüne eğitim kelimesi 

getirilmiş dersler dâhil edilmemiştir. Eğitim derslerinin zorunlu derslere oranı % 8, seçmeli derslere 

oranı % 3’tür. 

Sosyal bilimler başlığı altında toplanan dersler arasında psikoloji, sosyoloji ve felsefe dersleri 

yer almaktadır. Bu derslerin zorunlu dersler oranı % 1, seçmeli derslere oranı % 2’dir. 

Eski yazı dersleri başlığı altında Köktürkçe, Uygurca, Eski Anadolu Türkçesi ve Osmanlıcanın 

ileri seviyede öğretildiği dersler alınmıştır.  Bu ders zorunlu dersler arasında hiç yer almazken seçmeli 

dersler arasında % 5’lik bir yer tutmaktadır. Türkçe eğitimi alanında uzman yetiştirmek açılan bir 

programda geçmişte, ancak çok uzak olmayan bir geçmişte kullanılan abeceyi okuma ve yazmaya 

yönelik bir derse bu kadar az yer verilmesi düşündürücüdür. Artık kullanılmayan abeceler olmasına 

rağmen bugün hâlâ okunan eserlerin bu abeceyle yazıldığını ve bu eserlerle karşılaşan bir Türkçe 

uzmanının eseri okuyamamasının yetiştirilen Türkçe eğitimi uzmanın yeterliliği hakkında soru ve 

sorunlar yaratacağı açıktır. Lisans seviyesinde bu derslere yeteri kadar yer verilip, lisansüstünde gerek 

görülmediğini düşünmek ise iyimserlik olacaktır. 

Seçmeli ders başlığı altında alınan dersler ise ne anlatılacağı ve adı belli olmayan dersler için 

programlara yazılmışlardır. Bu dersler dersi verecek öğretim üyesinin uzmanlık alanına göre dönem 

içerisinde açılan derslerdir ve zorunlu dersler arasındaki yerleri % 1, seçmeli ders arasındaki yerleri % 

3’tür. 

Türkçe eğitimi yüksek lisans programları ortalama 21-24 krediden oluşmakta, bu krediyi 

tamamlamak için öğrenciler yaklaşık yedi ders almaktadırlar. Seminer dersi genellikle kredisiz olarak 

öğrencilere verilmektedir. Türkçe eğitimi lisansüstü programlarının tamamı tezlidir. Tez aşamasına 

gelen öğrenci tarafından alınan tez adı altındaki bu ders, öğrencinin uzmanlık alanıyla ilgili olarak 

yaptığı çalışmayı içerir ve alanında uzman öğretim üyelerince yürütülür. 
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6. SONUÇ 

Türk dili ile ilgili olarak yapılan ilmî çalışmalar yerli ve yabancı bilim adamları tarafından 

Cumhuriyetin kurulmasından önceki dönemlerde başlamıştır. Türkçenin özellikleri, tarihî gelişmesi, 

lehçeleri, şiveleri, ağızları ve diğer dünya dilleri ile olan bağları bakımından yapılan çalışmalarda 

oldukça büyük yol alınmıştır. Türk devleti kurulurken devleti kuranlar tarafından dil konusuna büyük 

ehemmiyet verildiği görülmektedir. Atatürk’ün emriyle 1932 yılında Türk Dil Kurumu kurulmuştur. 

“1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nda da Türk dilinin, eğitimin her kademesinde, özellikleri 

bozulmadan ve aşırıcılığa kaçılmadan öğretilmesine önem verilir; çağdaş eğitim ve bilim dili hâlinde 

zenginleştirilmesine çalışılır ve bu maksatla Millî Eğitim Bakanlığı’nca gereken tedbirler alınır ifadesi 

yer almaktadır (ÖZKAN, 2003, 4). Bunlar Türkçe ile ilgili yapılabilecek bütün ilmî çalışmaların ve 

kanunî düzenlemelerin yapıldığı anlamına gelmemekle birlikte elde edilen bilginin yetişen nesillere 

iletilmesi ihtiyacı da ortadadır. Bu amaçla Türkçe eğitimi alanında uzman yetiştirmek için açılan 

lisansüstü programlarını düzenleyenlerin bilim adamlarının bugüne kadar kazandırmış oldukları 

Türkçe ile ilgili bilgileri bu programlara devam eden uzman adaylarına kazandırmaları gerekmektedir. 

Bunun için yapılmış veya yapılmakta olan araştırmaların sonuçlarına ulaşma sorunu olmayan ve 

programlarda uzman yetiştirme görevi üstlenenlerin bu bilgileri birbiri ile ilişkilendirmesi, 

adlandırması, Türkçenin kurallarını bilmesi ve bunları en uygun yolla uzman adaylarına aktarması 

doğru olacaktır.  

Bu çalışmada, 1989’da başlayan Türkçe eğitimi alanında uzman yetiştirme sistemine ilişkin 

veriler tespit edilmiştir. “Öğrenme ve öğretmeye ilişkin yeni değerler öğrenmenin öğrenci merkezli 

olarak yeniden düzenlenmesini öngörmektedir. Vurgu öğrencidedir, bilginin aktarılmasında değil. 

Bilgi edinme değil, bilgiyi kullanma ve ondan yeni bilgi üretme önemlidir” (ÖZDEN, 2005, 21). 

Uzman yetiştirme çok boyutludur, bilgi çağında Türkçe eğitimi uzmanı eldeki bilgi kalıbıyla 

yetinmemeli, değişen şartlar ve şartların sonucu ortaya çıkan sorunları belirleyen, tahlil eden ve çözüm 

bularak sonuçlandıran uzman kişi olmalıdır. Türkçe eğitimi uzmanının bunları yapabilmesi de aldığı 

eğitimin kalitesine bağlıdır. Bu sebeple Türkçe eğitimi alanında uzman yetiştirmede konuyla bağlantılı 

kurumların etkili bir işbirliği ve eşgüdümlü çalışmaları amaca ulaşılmasında önemlidir ve ortak bir 

Türkçe eğitimi uzmanı yetiştirme siyaseti oluşturulması ihtiyaçtır.  

Türkçe eğitimi uzmanı yetiştiren kurumlarda sınırları kesin olarak belirlenmiş bir müfredat 

uygulamak yerine genel hatları belirlenmiş, uzman yetiştiren kurumlara gelişme, geliştirme olanağı 

veren bir yaklaşım olmalıdır. Yukarıda lisansüstü programlarda yer alan derslerde de görüldüğü üzere 

Türkçe eğitimi programlarındaki dersler orada görev yapan öğretim üyelerinin uzman olduğu alanlarda 

açılan zorunlu veya seçmeli derslerden oluşmaktadır. Bu durumda bir sakınca yoktur; ancak programın 

adında eğitim kelimesi geçiyor diye ders veren öğretim üyelerinin yeterli olmadıkları alanda ders 

vermesi de doğru değildir. Unutulmaması gereken programın adında geçen eğitim kelimesinden daha 

önce gelen Türkçe kelimesidir; çünkü Türkçeyi bilmeyen kişi onun eğitimini de yapamayacak, Türk 
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üniversitelerinin Türkçe eğitimi bölümünden mezun olanlar, yabancı bir ülkenin Türk dili bölümünden 

mezun olanlar kadar Türkçe bilemeyecektir. Dil yeteneklerine tam olarak sahip olmayan bir kişinin 

kendisini ifade etmesi mümkün değildir, kendisini ifade edemeyen kişi birlikte yaşadığı insanlarla 

iletişim kuramayacağı için sorunlarla karşılaşacaktır. Bu sorunların oluşmasına engel olmanın yolu 

Türkçeyi Türkçe bilen insanların öğretmesidir. 

Günün ihtiyaçlarını karşılarken ve yakın geleceği plânlarken uzak gelecekteki amaçları 

dikkate almak,  bugünden hazırlık yapmak gerekir. Gelecekle ilgili tahminler yaparak değil, kararlar 

alarak bugünden uzun vadeli amaçları, gelecekte ulaşılmak istenen hedefleri belirlemek her alanda 

olduğu gibi Türkçe eğitimi alanında da uzman yetiştirme uygulamalarında söz sahibi olanlar için yol 

olmalıdır. Böylece gelecekte ortaya çıkan her değişmede uzman yetiştirme uygulamalarının yeniden 

yapılanması gereği ortaya çıkmayacağı gibi elde edinilen tecrübeler gelecekte mükemmel eğitime 

ulaşılmasını sağlayacaktır. 

KAYNAKLAR 

AKYÜZ, Y. Türk Eğitim Tarihi Başlangıçtan 1999’a: Genişletilmiş Sekizinci baskı, İstanbul 1999, 

İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları. 

GÜZEL, Abdurrahman: “Eğitim Fakültelerinde Türkçe Öğretmenliği Bölümünün Kuruluşu ve 

Hedefleri” Türklük Bilimi Araştırmaları Türkçenin Öğretimi Özel Sayısı: Sayı 13, 7, 19 ss, 

Niğde 2003.  

KAVCAR, C. “Nitelikli Öğretmen Sorunu”, Eğitimde Yansımalar V, 21. Yüzyıl Eşiğinde Türk Eğitim 

Sistemi Ankara 1999, 267,2 79 ss., Öğretmen Hüseyin Hüsnü Tekışık Eğitim Araştırma-

Geliştirme Merkezi Yayını. 

KAVCAR, Cahit: “Cumhuriyet Döneminde Dal Öğretmeni Yetiştirme”, Ankara Üniversitesi Eğitim 

Bilimleri Fakültesi Dergisi: Cilt 35, Sayı 1-2, 1,14 ss., Ankara 2002. 

ÖZDEN, Yüksel: Eğitimde Yeni Değerler: Geliştirilmiş 6. Baskı, Ankara 2005, Pegem A Yayınları. 

ÖZKAN, Recep: “Cumhuriyet ve Dil/Toplumsal Birlik Açısından Dilin Önemi” Millî Eğitim Dergisi: 

Sayı 160 Güz 2003, Ankara 2003. 

ŞİŞMAN, Mehmet: Öğretmenliğe Giriş: Ankara 1999, PegemAYayıncılık. 

YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI: Eğitim Fakülteleri Öğretmen Yetiştirme Programlarının 

Yeniden Düzenlenmesi: Ankara 1998, Mart. 

YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI: Eğitim Fakültelerinin Yeniden Yapılandırılması: Ankara 

Ekim 1998, 2001, Web: http:// www.yok.gov.tr/ 

 

http://www.yok.gov.tr/


II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi  1586  
 

II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongre Kitabı 
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LANGUAGE AND VERBALISM” COURSE BOOKS IN TERMS OF 
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Cahit EPÇAÇAN21 

A. Halim ULAŞ22  

ÖZET 

Bu araştırmanın amacı, Ortaöğretim Dil ve Anlatım Dersi ders kitabını, öğrenci görüşleri 

doğrultusunda değerlendirmektir. Araştırma için betimleme yöntemi tercih edilmiştir. Çalışmada veri 

toplama aracı olarak iki bölümden oluşan bir anket formu kullanılmıştır.  Anket formunun ilk 

bölümünde öğrencilerin bazı kişisel bilgileri, okudukları sınıf ve okul ile ilgili sorular, ikinci 

bölümünde de araştırmacılar tarafından hazırlanan 41 maddeden oluşan Likert tipinde üç dereceli bir 

ölçme aracı kullanılmıştır. Ölçekte yer alan ve “Katılmıyorum”, “Kararsızım”, Katılıyorum” şeklinde 

derecelendirilen maddeler sırasıyla 1, 2, 3 şeklinde puanlandırılmıştır. Çalışmanın evrenini, 2009-2010 

eğitim-öğretim yılı güz döneminde Siirt merkez ortaöğretim okullarında okuyan 9 - 12. sınıf 

öğrencileri oluşturmaktadır. Örneklemde ulaşılabilen öğrenciler yer almaktadır. Uygulama için 

ulaşılan öğrencilerden anket maddelerini eksik dolduranlar veya anket maddelerini gerekli hassasiyeti 

göstermeden yanıtlayanlar ayıklandıktan sonra kalan 1516’sından alınan veriler toplanmıştır. Toplanan 

veriler üzerinde yapılan güvenirlik çalışmasıyla anketin cronbach alpha güvenirlik katsayısı .86 olarak 

belirlenmiştir. Bilgisayar ortamında SPSS programı ile çözümlenen verilerin analizinde,  betimsel 

istatistikler, ortalama, standart sapma, ilişkisiz gruplar t-testi, tek yönlü varyans analizi, çoklu 

karşılaştırma yöntemlerine başvurulmuştur. Anlamlılık düzeyi 0.05 olarak alınmıştır. Analizlerle, 

öğrencilerin dil ve anlatım dersi ders kitaplarının yeterliliği konusundaki görüşleri alınmış ve 

araştırmanın bulgu ve sonuçlarından hareketle tartışma ve önerilerde bulunulmuştur.  
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Anahtar Kelimeler:  Öğretim Programı, Dil ve Anlatım Dersi Öğretim Programı, Ders Kitabı.  

ABSTRACT 

The aim of this research is to evaluate the secondary schools “Turkish Language and 

Verbalism” course books according to the opinions of student. Description method has been used for 

the research. As data collection tools, used one questionnaire consisting of two sections. In the first 

section of the questionnaire are there questions to get some individual information of the students such 

as the class they are attending, the school they are going, some data about school etc. In the second 

part of the document are there 41 questions prepared by the researchers in Likert type as a three degree 

measurement tool. In the document, the degrees “ I don’t agree”, “ I doubt” “ I agree” measures are 

numbered as 1,2,3 accordingly. The main group of the research are the students of Siirt central 

secondary school students between 9-12 grades in the educational year 2009-2010. In the sampling 

part the students who were reachable have been evaluated. For the implementation of the 

questionnaire,  the students who did not  fill in the question correctly or had missing information as 

well as the ones who did not fill in the information carefully were delisted and  the data from the rest 

1516 was collected. The Cronbach Alpha reliability coefficient has been identified as .86 with 

reliability work to be done on the data collected. In a computerized system, by the use of SPSS 

program to analyze the data collected, the methods such as identification statistics, finding the average 

value, standard deviation, t-test of unrelated groups, one way variance analysis, multi comparison have 

been applied. The significance level has been accepted as 0.05. During the analysis phase, there have 

been students comments on the “Turkish Language and verbalism” course books taken from the so 

called students and the findings and results of this research have been taken as tools to discuss and 

give some suggestions about those books. 

Key words:  Curriculum, Curriculum of Language and Verbalism Course, Course Book. 

 

1. GİRİŞ 

İnsanoğlunu diğer canlılardan ayıran en önemli özelliği düşünmesi ve bu düşünme yeteneğini 

sözlü veya yazılı olarak anlatmasını sağlayan dile sahip olmasıdır. Dil, bireyin doğuştan sahip olduğu, 

fizyolojik, bilişsel ve sosyal gelişimlerle birlikte olgunlaşarak gelişen canlı bir varlıktır. 

Dil ve anlatım becerisinin geliştirilmesinde dil ve edebiyat derslerinin büyük bir katkısı vardır. 

Bu derslerle öğrencilerin dil ve anlatım becerilerinin geliştirilmesinin,  büyük oranda temel öğretim 

materyallerinden olan ders kitaplarının aracılığıyla gerçekleştiği kabul görmektedir.  

Ders kitapları öğretme- öğrenme sürecinde öğretmen ve öğrencilere yardımcı olan en önemli 

öğretim materyalidir. Her tür ve derecedeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında kullanılacak olan, 
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konuları öğretim programları doğrultusunda hazırlanmış, öğrenim amacı ile kullanılan basılı eser ” 

(MEB, 1995:598) olarak tanımlanır.  

Ders kitapları, sürekliliği, doğruluğu, değişkenliği tartışılabilen bir olgu olan bilgiyi 

içermesinin yanı sıra görsel, algısal, ussal ve zihinsel kazanımların kazandırılmasında yardımcı olan 

ders kaynaklarıdır (Demirel, 2007: 48). 

Ders kitapları eğitimdeki işlevleri dikkate alınarak hazırlanmalıdır. Ders kitaplarının eğitim ve 

öğretimdeki yeri ve önemi ile ilgili bazı görüşler şunlardır: 

‘‘Eğitim programlarında programın başarısını etkileyen unsurlardan biri,‘‘Ders kitapları’’dır. 

Ders kitapları programla öğrenci arasında köprü kuran temel materyaldir. İyi bir ders kitabı 

programdan etkilenen herkese programın diğer boyutları hakkında fikir veren temel materyallerdir’’ 

(Küçükahmet, 2003:13). 

Ülkemizdeki eğitim-öğretim kurumlarında araç olarak en çok ders kitapları kullanılmaktadır. 

Kullanımının kolaylığı, kolay ulaşılabilirliği, ekonomik oluşu, bilgiyi kısa ve öz bir şekilde vermesi, 

teknolojik araç gereçlerin (Bilgisayar, tepegöz, projeksiyon aracı) ülkemizin her yöresine aynı 

kolaylıkla ulaşamaması gibi sebeplerden ötürü ders kitabı yaygın bir kullanıma sahiptir. 

Ders kitapları çocukların bilişsel, duyuşsal ve psiko-motor becerilerinin gelişmesinde katkısı 

en yüksek olan materyallerden birisidir. Kaliteli eğitim kaliteli ders kitaplarıyla gerçekleşecektir. 

Kitap, insana içinde yaşadığı toplumun değerlerini, hak ve sorumluluklarını öğretir. Yurt ve dünya 

problemlerini tanıma, yorumlama, analiz-sentez yapmasını sağlar. Böylece küreselleşen dünyada 

bireyi ayakta tutacak bilgi, beceri ve donanımı sağlar” (Baştürk, 2005:38). Ders kitaplarının öncelikle 

öğrencilerin yaşına ve gelişim özelliklerine, hazır bulunuşluk düzeyine, ihtiyaçlarına uygun bir 

biçimde tasarlanması ve hazırlanması gerekmektedir. Bu öğrenciye görelik ilkesidir. Eğitimin merkezi 

öğrenci ise bu ilke göz önüne alınmalıdır. Ders kitaplarında önerilecek ve uygulanacak etkinliklerde 

bu hususların dikkate alınması beklenir. 

Bu araştırmada özellikle dil ve anlatım ders kitaplarının eğitim programının temel öğelerinden 

öğrenme- öğretme süreci ve bu süreçte uygulanması önerilen etkinlikler bakımından yeterliliğine 

ilişkin öğrenci görüşlerinin alınmasına çalışılmıştır. 

 

2. YÖNTEM 

Lise öğrencilerinin dil ve anlatım ders kitapları hakkındaki görüşlerini almak için tarama 

modeli tercih edilmiştir. Bunun için anket veri toplama aracından yararlanılmıştır. Dil ve anlatım dersi 

öğretim programından, ders kitaplarına ilişki yapılmış araştırmalardan, konu alanı ders kitaplarından 

ve değişik kuramsal kaynaklardan yararlanılarak anket maddeleri hazırlanmıştır. Hazırlanan ankette dil 
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ve anlatım ders kitaplarında yapılması önerilen etkinliklere ilişkin maddelere yer verilmiştir. Anket 

formunun ilk bölümünde öğrencilerin bazı kişisel bilgileri, okudukları sınıf, bölüm ve okul ile ilgili 

sorular, ikinci bölümünde de araştırmacılar tarafından hazırlanan 41 maddeden oluşan Likert tipinde 

beş dereceli bir ölçme aracı kullanılmıştır. Ölçekte yer alan “Katılmıyorum”, “Kararsızım”, 

Katılıyorum”, şeklinde derecelendirilen maddeler sırasıyla 1, 2, 3, şeklinde puanlandırılmıştır. Ayrıca 

her bir madde için elde edilen aritmetik ortalama, öğretmenlerin her maddeye katılma düzeyi “1.00- 

1.67: Katılmıyorum”, “1.68- 2.33: Kararsızım”, “2.34- 3.00: Katılıyorum”, olarak değerlendirilmiştir.  

Çalışmanın evrenini, 2009-2010 eğitim-öğretim yılı güz döneminde Siirt ilindeki ortaöğretim 

okullarında okuyan öğrenciler oluşturmaktadır. Örneklemde ise bu okullarda okuyan rasgele 

örnekleme yöntemi ile seçilen 1516 öğrenci yer almaktadır. Öğrencilerden alınan veriler üzerinde 

yapılan güvenirlik çalışmasında anketin  cronbach alfha güvenirlik katsayısı, 86 olarak bulunmuştur.  

Verilerin analizi, bilgisayar ortamında SPSS 15.0 programı ile çözümlenen verilerin analizinde, 

ortalama, standart sapma, bağımsız örneklem t-testi, tek yönlü varyans analizi, çoklu karşılaştırma 

yöntemlerinden Post – Hoc Scheffe testi kullanılmıştır, anlamlılık düzeyi 0.05 olarak alınmıştır.  

 

3. BULGULAR 

Yapılan betimsel ve istatistiksel analizler sonucunda lise öğrencilerinin dil ve anlatım ders 

kitaplarına ilişkin görüşlerinden elde edilen bulgular aşağıda belirtilmiştir.  

Tablo-1a Betimsel Bulgular 

 Sınıf Yeterlilik Görüşü 

 9. 
Sınıf 

10. 
Sınıf 

11. 
Sınıf 

12. 
Sınıf 

Oldukça 
Yetersiz 

Yetersiz Kararsızım Yeterli Oldukça 
Yeterli 

Bayan 33 98 221 227 129 208 128 101 13 

Bay 27 165 352 393 165 331 241 180 20 

Toplam 60 263 573 620 294 539 369 281 33 

 

Tablo-1b Betimsel Bulgular 

 Sosyo-Ekonomik Düzey Bölüm 

 Alt Sed Orta Sed Üst Sed Fen 
Bilimleri 

Sosyal 
Bilimler 

Türkçe 
Matematik 

Bölüm1 Yabancı 
Dil 

Bayan 137 412 30 202 114 180 78 5 

Bay 283 584 70 400 182 279 76 0 

Toplam 420 996 100 602 296 459 154 5 
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Tablo- 1c Betimsel Bulgular 

 Okul Türü 

 Genel Lise Meslek Lisesi Çok Programlı Lise Anadolu ve Fen Liseleri Öğretmen Lisesi 

Bayan 224 78 73 93 111 

Bay 357 109 151 188 132 

Toplam 581 187 224 281 243 

 

Tablo- 2 Betimsel Bulgular 

  

MADDELER 

 

Katılmıyorum 

 

Kararsızım 

 

Katılıyorum 

  N % N % N % Düzey 

1 Okuma parçalarının dili seviyeme uygun olarak,  açık ve 

anlaşılırdır. 

427 28,2 253 16,7 836 55,1 2,2698 

2 Sözcük hazinesini geliştirmeye yönelik etkinlikler yeterli bir 

biçimde verilmiştir. 

814 53,7 429 28,3 273 18,0 1,6431 

3 Öğrencilere kazandırılmak istenen beceriler için yeterli sayıda 

etkinliğe yer verilmiştir. 

799 52,7 332 21,9 385 25,4 1,7269 

4 Ön hazırlık etkinlikleri yeterli bir biçimde düzenlenmiştir. 749 49,4 421 27,8 346 22,8 1,7342 

5 Ünite sonu ölçme değerlendirme soruları konuya ilişkin 

öğrenmelerimi desteklemektedir. 

509 33,6 301 19,9 706 46,6 2,1299 

6 Okuma parçalarını anlamaya yönelik etkinlikler yeterli bir biçimde 

verilmiştir. 

587 38,7 461 30,4 468 30,9 1,9215 

7 Metni anlamaya yönelik öğretim yöntem ve teknikleri yeterli bir 

biçimde hazırlanmıştır. 

667 44,0 498 32,8 351 23,2 1,7916 

8 Etkinlikler güncel hayatla yeterli bir biçimde ilişkilendirilmiştir. 683 45,1 409 27,0 424 28,0 1,8292 

9 Etkinlikler tek düze hep aynı şekilde yapılmaktadır. 735 48,5 331 21,8 450 29,7 1,8120 

10 Etkinlikler, konuya ilişkin bilgiyi kendimizin oluşturmasını 

sağlamaktadır. 

569 37,5 487 32,1 460 30,3 1,9281 

11 Etkinlikler, öğrencilerin kendilerini yeterli bir biçimde ifade 

etmelerini sağlamaktadır. 

777 51,3 388 25,6 351 23,2 1,7190 

12 Ölçme ve değerlendirme etkinlikleri öğrenme eksiklerimi 724 47,8 367 24,2 425 28,0 1,8028 
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giderebilmektedir. 

13 Birbirinden farklı ilgi çekici etkinliklere yer verilmiştir. 871 57,5 333 22,0 312 20,6 1,6313 

14 Metnin içeriğini resimlerle kolaylıkla ilişkilendirebilmekteyim. 591 39,0 349 23,0 576 38,0 1,9901 

15 İşbirlikli grup çalışmalarına az yer verilmektedir. 756 49,9 323 21,3 437 28,8 1,7896 

16 Metinle ilişkili görsel şekillerden yeterli bir biçimde 

yararlanılmıştır. 

690 45,5 426 28,1 400 26,4 1,8087 

17 Aynı öğretim yöntem ve teknikleri sık sık tekrar edilmiştir. 733 48,4 344 22,7 439 29,0 1,8061 

18 Okuma parçaları gelişim düzeyime uygun olarak seçilmiştir. 535 35,3 398 26,3 583 38,5 2,0317 

19 Etkinlikler sonunda okuma parçasının ana düşüncesini 

açıklayabilmekteyim. 

447 29,5 383 25,3 686 45,3 2,1577 

20 Kitaptaki etkinlikler, okuma parçasında verilmek istenen yardımcı 

düşüncelere ulaşmamı sağlar.   

526 34,7 507 33,4 483 31,9 1,9716 

21 Etkinlikler, tüm öğrencilerin katılabileceği biçimde 

düzenlenmiştir. 

781 51,5 376 24,8 359 23,7 1,7216 

22 Aktif olmamı sağlayacak etkinliklere yeterli biçimde yer 

verilmiştir. 

811 53,5 435 28,7 270 17,8 1,6431 

23 Etkinlikler, arkadaşlarımla işbirliği içinde çalışarak 

sosyalleşebilmemi sağlamaktadır. 

850 56,1 358 23,6 308 20,3 1,6425 

24 Konuyla ilişkili önceki öğrenmelerimi kullanacak etkinliklere 

yeterli bir biçimde yer verilmiştir. 

758 50,0 442 29,2 316 20,8 1,7084 

25 Etkinlikler okulumuzun ve sınıfımızın fiziksel koşulları 

dikkate alınarak hazırlanmıştır. 

970 64,0 284 18,7 262 17,3 1,5330 

26 Okuma parçaları bize Türkçeyi sevdirecek nitelikte hazırlanmıştır. 688 45,4 427 28,2 401 26,5 1,8107 

27 Okuma parçaları, okumaya olan ilgimizi artıracak niteliktedir. 686 45,3 353 23,3 477 31,5 1,8621 

28 Konuyla ilgili araştırma ve inceleme yapmaya dönük etkinliklere 

az yer verilmiştir. 

695 45,8 375 24,7 446 29,4 1,8358 

29 Etkinlikler, çok yönlü iletişim araçlarından yararlanmamı 

sağlamaktadır. 

797 52,6 388 25,6 331 21,8 1,6926 

30 Etkinlikler, çevremle iletişim kurarak ve konuşarak sorunları 

çözmenin önemini kavramamı sağlamaktadır. 

763 50,3 385 25,4 368 24,3 1,7394 

31 Öğretici, öyküleyici ve şiirsel metinlerin öğretiminde görsel 799 52,7 350 23,1 367 24,2 1,7150 
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materyallerden yeterli bir biçimde yararlanılmıştır. 

32 Etkinlikler, öğrencilerin aktif olduğu öğrenci merkezli bir 

anlayışla hazırlanmıştır. 

852 56,2 372 24,5 292 19,3 1,6306 

33 Etkinlikler, öğrenciler arasında bireysel farklılıklar olabileceği 

dikkate alınarak hazırlanmıştır. 

793 52,3 400 26,4 323 21,3 1,6900 

34 Etkinlikler, öğrencilerin derse ve okula karşı olumlu tutum 

geliştirmelerini sağlamaktadır. 

802 52,9 379 25,0 335 22,1 1,6920 

35 Ölçme ve değerlendirme etkinlikleri ünitedeki tüm konuları 

kapsayacak biçimde hazırlanmıştır. 

704 46,4 371 24,5 441 29,1 1,8265 

36 Ölçme ve değerlendirme etkinlikleri, öğrencilerin özgüvenlerini 

olumsuz etkilemeyecek biçimde düzenlenmiştir.  

488 32,2 480 31,7 548 36,1 2,0396 

37 Ders kitabındaki etkinlikler, üniversiteye hazırlanmamda bana 

katkı sağlamaktadır 

951 62,7 308 20,3 257 17,0 1,5422 

38 Konuşma becerilerimi geliştiren tartışma ve sözlü anlatımlara 

sıklıkla yer verilmiştir.  

690 45,5 377 24,9 449 29,6 1,8410 

39 Etkinlikler, yazılı anlatım becerilerimi (kompozisyon yazma) 

geliştirmemi sağlar. 

777 51,3 378 24,9 361 23,8 1,7256 

40 Etkinlikler sık sık konuyla ilişkili yazılar yazmamı 

önermektedir.  

756 49,9 376 24,8 384 25,3 1,7546 

41 Ünite sonu ölçme-değerlendirme testleri öğrenmelerim hakkında 

öz eleştiri yapmamı sağlar.  

590 38,9 355 23,4 571 37,7 1,9875 

Dil ve anlatım dersinin etkinlikler yönünden değerlendirildiği bu çalışmada öğrencilerin 

kitaplara ilişkin görüşlerinin betimsel bulguları aşağıdaki şekilde belirtilmiştir: 

Lise öğrencilerinin yaklaşık olarak %50’sinden fazlası, dil ve anlatım ders kitaplarındaki etkinliklere 

ilişkin olarak, 2, 3, 4, 7, 11, 13, 14, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 39, ve 40 

maddelerde öğrencilerin yaklaşık %50’sinden fazlası “katılmıyorum” düzeyinde cevap verirken, en 

fazla %25’i “katılıyorum” düzeyinde yanıtlamışlardır.   

Tablo-3 Cinsiyete Göre Dil ve Anlatım Ders Kitabı t Testi Bulgusu 

Gruplar N Yüzdelik Aritmetik 
Ortalama 

Standart 
Sapma F t Serbestlik 

Derecesi p 

Bayan 579 38,2 1,79 ,33 
,92 

-2,19 1514 ,03 

Bay 937 61,8 1,83 ,32 
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Analiz sonuçlarıyla, ortaöğretim (lise) öğrencilerinin Dil ve Anlatım Ders kitapları hakkındaki 

görüşleri arasında cinsiyet açısından anlamlı farklılık (p=0.03<0.05) olduğu saptanmıştır. Erkek 

öğrencilerin dil ve anlatım ders kitapları hakkındaki görüşlerinin daha olumlu olduğu belirlenmiştir. 

Tablo -4a Sınıf Düzeyine Göre Öğrencilerin Ortalamaları 

 

Tabloda da görüldüğü üzere, bütün sınıfların görüşlerinin ortalamaları, “kararsızım” düzeyinde 

kalmıştır.  

Tablo- 4b Sınıf Düzeyine Göre Tek Yönlü Varyans Analizi Bulguları 

Varyansın 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı 

Serbestlik 
Derecesi 

Kareler 
Ortalaması F P* Farkın Kaynağı 

LSD P 

Gruplar arası 1,45 3 ,48 4,48 ,00 

10.sınıf – 11.sınıf 
11.sınıf-12.sınıf 

0.00 

0.01 
Gruplar içi 163,30 1512 

,10 
Toplam 164,76 1515 

Analiz sonuçlarıyla, sınıf düzeyi bakımından lise öğrencilerinin dil ve anlatım ders kitapları 

hakkındaki görüşleri arasında anlamlı farklılık (p=0.00<0.05)  olduğu saptanmıştır. Hangi gruplar 

arasında anlamlı farklılık olduğunu saptamak için Post- HOC LSD testine başvurulmuştur. Analiz 

sonucunda 11. Sınıf öğrencilerinin dil ve anlatım dersi hakkındaki görüşlerinin aritmetik ortalamasının 

diğer sınıflardan daha düşük olduğu belirlenmiştir. 

Tablo- 5a Dil ve Anlatım Ders Kitaplarını Yeterli Bulma Durumu 

Grup N % X Ss 

9. sınıf 60 4,0 1,82 ,32 

10. sınıf 263 17,3 1,86 ,31 

11. sınıf 573 37,8 1,78 ,31 

12. sınıf 620 40,9 1,83 ,34 

Toplam 1516 100,0 1,81 ,32 

Grup N % X Ss 

Oldukça  Yetersiz 294 19,4 1,63 ,33 

Yetersiz 539 35,6 1,77 ,28 

Kararsızım 369 24,3 1,85 ,28 
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Analiz sonuçlarıyla, dil ve anlatım ders kitaplarının yeterliliği açısından ders kitaplarını yeterli 

ve oldukça yeterli gören öğrencilerin görüşlerinin aritmetik ortalama puanlarının  “oldukça yetersiz”, 

“yetersiz” ve “kararsızım” gruplarındaki öğrencilerin görüşlerinin aritmetik ortalama puanlarından 

daha yüksek olduğu belirlemiştir.  

Tablo- 5b. Dil ve Anlatım Ders Kitaplarını Yeterli Bulma Düzeyine Göre  

Tek Yönlü Varyans Analizi Bulguları 

Varyansın 

Kaynağı 

Kareler 

Toplamı 

Serbestlik 

Derecesi 

Kareler 

Ortalaması 
F p* Farkın Kaynağı LSD P 

Gruplar arası 24,33 4 6,02 65,90 

 

,00 

 

Oldukça Yetersiz- Kararsızım 

Oldukça Yetersiz- Yetersiz 

Oldukça Yetersiz- Yeterli 

Oldukça Yetersiz – Oldukça Yeterli 

Yetersiz – Kararsızım 

Yetersiz – Yeterli 

Yetersiz – Oldukça Yeterli 

Kararsızım – Yeterli 

Kararsızım – Oldukça Yeterli 

Yeterli – Oldukça Yeterli 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.08 

Gruplar içi 138,20 1511 ,09 

Toplam 

 

 

 

162,31 

 

 

 

1515 

Analiz sonuçlarıyla, dil ve anlatım ders kitaplarını yeterli bulma açısından lise öğrencilerinin 

dil ve anlatım ders kitapları hakkındaki görüşleri arasında anlamlı farklılık (p=0.00<0.05)  olduğu 

saptanmıştır. Hangi gruplar arasında anlamlı farklılık olduğunu saptamak için Post- HOC LSD testine 

başvurulmuştur. Analiz sonucunda dil ve anlatım ders kitaplarını “oldukça yetersiz” ve “yetersiz” 

gören öğrencilerin dil ve anlatım dersi hakkındaki görüşlerinin aritmetik ortalamasının diğer 

gruplardan daha düşük olduğu belirlenmiştir. 

 

Yeterli 281 18,5 2,00 ,30 

Oldukça  Yeterli 33 2,2 2,15 ,38 

Toplam 1516 100,0 1,81 ,32 



II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi  1595  
 

II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongre Kitabı 

Tablo- 6a Okulun Sosyo-Ekonomik Düzeyi 

Grup N % X Ss 

Alt Sed 420 27,7 1,72 ,29 

Orta Sed 996 65,7 1,85 ,32 

Üst Sed 100 6,6 1,80 ,38 

Toplam 1516 100,0 1,81 ,32 

Tabloda da görüldüğü üzere, her üç grubun dil ve anlatım ders kitapları konusundaki 

görüşlerinin puanlarının ortalaması “kararsızım” düzeyinde kalmıştır.  

 Tablo- 6b. Okulun Sosyo-Ekonomik Düzeyine Göre Tek Yönlü Varyans Analizi Bulguları 

Varyansın 

Kaynağı 

Kareler 

Toplamı 

Serbestlik 

Derecesi 

Kareler 

Ortalaması 
F p* Farkın Kaynağı LSD P 

Gruplar arası 5,55 2 2,77 26,79 ,000 Alt sed – Üst Sed 

Alt sed – Orta Sed 

0.00 

0.02 

 

Gruplar içi 156,76 1513 ,104 

  
Toplam 162,31 1515 

Analiz sonuçlarıyla, okulun bulunduğu sosyo-ekonomik düzey bakımından lise öğrencilerinin 

dil ve anlatım ders kitapları hakkındaki görüşleri arasında anlamlı farklılık (p=0.00<0.05)  olduğu 

saptanmıştır. Hangi gruplar arasında anlamlı farklılık olduğunu saptamak için Post- HOC LSD testine 

başvurulmuştur. Analiz sonucunda, orta sed grubundaki öğrencilerinin dil ve anlatım ders kitapları 

hakkındaki görüşlerinin aritmetik ortalamasının daha yüksek olduğu saptanmıştır. 

Tablo- 7a Öğrencilerin Okuduğu Bölüm 

Grup N % X Ss 

Fen Bilimleri 602 39,7 1,80 ,32 

Sosyal Bilimler 296 19,5 1,83 ,33 

Türkçe Matematik 459 30,3 1,80 ,33 

Bölüm-1 154 10,2 1,86 ,29 

Yabancı Dil 5 ,3 1,75 ,16 

Toplam 1516 100,0 1,81 ,32 
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Tablo- 7b. Öğrencilerin Okuduğu Bölüme Göre Tek Yönlü Varyans Analizi Bulguları 

Varyansın Kaynağı 
Kareler 

Toplamı 
Serbestlik Derecesi Kareler Ortalaması F p* 

Gruplar arası ,73 4 ,18 1,70 ,14 

Gruplar içi 161,58 1511 ,10 

Toplam 162,31 1515 

Analiz sonuçlarıyla, öğrencilerin okuduğun bölüm bakımından lise öğrencilerinin dil ve 

anlatım ders kitapları hakkındaki görüşleri arasında anlamlı farklılık (p=0.14>0.05)  olmadığı 

saptanmıştır. 

Tablo-8a Öğrencilerin Okuduğu Okul Türü  

Grup N % X Ss 

Genel Lise 581 38,3 1,84 ,33 

Meslek Lisesi 187 12,3 1,86 ,29 

Çok Programlı Lise 224 14,8 1,79 ,32 

Anadolu Ve Fen Liseleri 281 18,5 1,77 ,33 

Öğretmen Lisesi 243 16,0 1,78 ,32 

Toplam 1516 100,0 1,81 ,32 

 

Tablo- 8b. Öğrencilerin Okuduğu Okul Türüne Göre Tek Yönlü Varyans Analizi Bulguları 

Varyansın 

Kaynağı 

Kareler 

Toplamı 

Serbestlik 

Derecesi 

Kareler 

Ortalaması 
F p* Farkın Kaynağı LSD P 

Gruplar arası 1,504 4 ,37 3,53 ,00 Genel Lise – Ana.ve Fen Liseleri 

Genel Lise – Öğretmen Lisesi 

Meslek Lisesi- Çok Programlı Lise 

Meslek Lisesi - Ana.ve Fen Liseleri 

 Meslek Lisesi - Öğretmen Lisesi 

0.00 

0.02 

0.03 

0.00 

0.01 

Gruplar içi 160,81 1511 ,10 

Toplam 

162,31 1515 
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Analiz sonuçlarıyla, öğrencilerin okuduğu okullar bakımından lise öğrencilerinin dil ve 

anlatım ders kitapları hakkındaki görüşleri arasında anlamlı farklılık (p=0.00<0.05)  olduğu 

saptanmıştır. Hangi gruplar arasında anlamlı farklılık olduğunu saptamak için Post- HOC LSD testine 

başvurulmuştur. Analiz sonucunda, Anadolu ve fen liseleri, öğretmen lisesi ve çok programlı lise 

öğrencilerinin dil ve anlatım ders kitapları hakkındaki görüşlerinin aritmetik ortalamasının daha düşük 

olduğu saptanmıştır. 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Lise öğrencilerinin dil ve anlatım ders kitabındaki etkinliklere ilişkin görüşlerinin 

değerlendirildiği bu çalışmada yapılan betimsel analizler sonucunda, öğrencilerin büyük bir 

çoğunlukla aşağıda belirtilmiş olan durumlara ilişkin olumsuz bir düşünceye sahip oldukları 

söylenebilir: 

• Dil ve anlatım ders kitapları sözcük hazinesini geliştirmeye dönük etkinlikler 

açısından yetersizdir. 

• Etkinlikler öğrencilerin kendilerini yeterli bir biçimde ifade etmelerini 

sağlamamaktadır. 

• Birbirinden farklı ilgi çekici etkinliklere yeterince yer verilmemektedir. 

• Etkinlikler, tüm öğrencilerin katılımını yeterince sağlamamaktadır. 

• Etkinlikler, işbirliği içinde çalışmayı, sosyalleşmeyi sağlayamamaktadır. 

• Ön öğrenmeleri hatırlatıcı etkinliklere yeterince yer verilememektedir. 

• Etkinlikler, okulların ve sınıfların fiziksel koşulları dikkate alınmadan hazırlanmıştır. 

• Etkinlikler, yeterince teknoloji destekli yapılamamaktadır. 

• Etkinlikler, sorunları konuşarak çözmenin önemini kavratmada yetersizdir. 

• Etkinlikler için görsel materyallerden yeterince yararlanılmamaktadır. 

• Etkinlikler için bireysel farklılıklar dikkate alınmamıştır.  

• Etkinlikler, öğrencilerin derse ve okula karşı olumlu tutum geliştirmelerinde 

yetersizdir. 

• Etkinlikler, üniversite sınavlarına hazırlanmada katkı sağlayamamaktadır. 

• Etkinlikler, öğrencilerin yazılı anlatım becerilerinin geliştirilmesinde yetersizdir. 

Erkek öğrencilerin dil ve anlatım dersi hakkındaki görüşleri puan ortalaması kız öğrencilerin 

görüşleri puan ortalamasından daha yüksektir. Bu bulgu ile kız öğrencilerin dil ve anlatım dersi 

kitaplarındaki ekinlikleri daha yetersiz buldukları ve eleştirel bir bakış açısıyla ele aldıkları 

söylenebilir.  

Sınıf düzeyine göre yapılan analizde 11. Sınıf öğrencilerinin dil ve anlatım dersi hakkındaki 

görüşlerin diğer sınıf düzeylerindeki öğrencilerin görüşlerinden daha olumsuz olduğu, 10. Sınıf 

öğrencilerinin daha olumlu gördükleri söylenebilir.  
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Ders kitaplarının “yeterliliği” değişkeni açısından dil ve anlatım ders kitabını “yetersiz” ve 

“oldukça yetersiz” olarak gören öğrencilerin görüşlerinin puan ortalamaları, doğru orantılı olarak 

“kararsızım”, “yeterli” ve “oldukça yeterli” olarak gören öğrencilerin görüşlerinin puan 

ortalamasından daha düşük çıkmıştır. Bu bulgu ile, öğrencileri görüşleri itibariyle sınıflamak amacıyla 

belirlenen bağımsız değişkenle öğrencilerin görüşlerini yansıtan bağımlı değişken konumundaki anket 

maddelerindeki görüşleri arasında doğru bir orantı olduğu söylenebilir.  

Sosyo-ekonomik düzey değişkenine göre öğrencilerin görüşlerinin puan ortalamaları arasında 

orta sosyo-ekonomik ve üst sosyo-ekonomik düzeydeki öğrenci gruplarındaki öğrencilerin görüşleri 

lehine anlamlı farklılık olduğu saptanmıştır.  

Öğrencilerin okuduğu okul türü bakımından öğrenci görüşlerinin puan ortalamaları arasında 

genel lise v meslek lisesi öğrencilerinin lehine anlamlı farklılık bulunmuştur. Bu bulgu ile, üst düzeyde 

başarılı öğrencilerin yerleştiği lise öğrencilerinin dil ve anlatım ders kitaplarındaki etkinlikler 

açısından yetersiz gördükleri söylenebilir.  

Yapılan yazın taramasında yapılandırmacı öğrenme anlayışının esas alınarak hazırlandığı 

ortaöğretim ders kitaplarına ilişkin olarak yeterli araştırma yapılmadığı belirlenmiştir. Özellikle dil ve 

anlatım ders kitaplarıyla ilgili olarak yapılmış çalışmaların sayısının çok az olduğu tespit edilmiştir.  

Bu araştırmalardan Keleş(2009) tarafından yapılan çalışmada yeni öğretim programı doğrultusunda 

hazırlandığı düşünülen edebiyat kitaplarının öğrencilerin birden çok duyusunu geliştirmeyi amaçlayan 

çoklu zeka kuramının temeline uygun olarak hazırlandığı; ancak incelenen zekâ alanlarına tam olarak 

hitap etmediği belirlenmiştir. Kırmacı (2006) tarafından yapılan çalışmada Türk Dili ve Edebiyatı ders 

kitaplarının incelenen ders kitaplarının cümle, satır ve paragraf uzunluğu bakımından öğrencilerin 

gelişim düzeyine uygun olarak hazırlanmadıkları tespit edilmiştir. Kaya (2006) tarafından yapılan 

araştırmada ise, seçilen ders kitaplarındaki metin altı sorularının hepsinin klâsik sorulardan oluştuğu, 

farklı soru tiplerine yer verilmediği belirlenmiştir. İtilli (2006) tarafından araştırmada, Türk Dili ve 

Edebiyatı derslerinde kullanılan kitapların ise, şekil ve muhteva bakımından birtakım eksiklikleri 

olduğu görülmüştür. Muhtevayla ilgili eksiklikler, millî benlik şuuru ve Türk kültürünü kazandırmayı 

amaçlayan metinlerin az sayıda verilmiş olmasından; öğrenci seviyesine ve ilgi alanlarına hitap eden 

metinlerin sayısının fazla olmamasından, günümüz şair ve yazarlarına yer verilmemesinden 

kaynaklandığı belirlenmiştir.  Bu araştırma, dil ve anlatım ders kitaplarıyla ilgili yapılmış bir araştırma 

olarak önemlidir. Bu araştırmanın sonuçlarından hareketle dil ve anlatım ders kitaplarıyla ilgili olarak 

aşağıdaki önerilerde bulunulabilir: 

• Etkinlikler öğrencilerin kendilerini yeterli bir biçimde ifade etmelerini sağlayacak 

biçimde yeniden düzenlenmelidir. 

• Birbirinden farklı ilgi çekici etkinliklere yeterince yer verilmelidir. 

• Etkinliklere, tüm öğrencilerin katılımı sağlanmalıdır. 
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• Ders kitaplarındaki etkinliklerde, işbirliği içinde çalışma ve sosyalleşme 

sağlanmalıdır. 

• Ön öğrenmeleri hatırlatıcı etkinliklere yeterince yer verilmelidir. 

• Etkinlikler, okulların ve sınıfların fiziksel koşulları dikkate alınarak hazırlanmalıdır. 

• Ders kitaplarında teknoloji destekli etkinliklere yeterince yer verilmelidir.  

• Ders kitaplarındaki etkinliklerde bireysel farklılıklara dikkat edilmelidir. . 

• Ders kitaplarındaki etkinliklerin öğrencilerin okula ve derslere karşı olumlu tutum 

geliştirmelerine katkı sağlayacak biçimde yeniden düzenlenmelidir. 

• Ders kitaplarındaki etkinlikler, öğrencilerin üniversiteye hazırlanmalarına katkı 

sağlayacak biçimde yeniden düzenlenmelidir.  

• Ortaöğretim ders kitaplarıyla ilgili yapılmış araştırmaların yetersiz düzeyde olduğu 

gerçeğinden hareketle, dil ve anlatım dersi, Türk edebiyatı dersi ve ortaöğretimdeki diğer 

tüm ders kitaplarına ilişkin yeni araştırmalar yapılmalıdır.  
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TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE YARATICI DÜŞÜNCE 

CREATIVE THOUGHT IN TEACHING TURKISH LANGUAGE 

Talat AYTAN23, Nail GÜNEY24, Mesut GÜN25 

ÖZET 

İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı’nın hedefi; konuşma, yazma, dinleme ve okuma 

becerilerini etkin şekilde kullanabilen, Türkçeyi güzel şekilde kullanabilen; duygu, düşünce ve 

hayallerini aktarabilen, milli değerlere duyarlı, dil bilincini edinmiş; sınıflama, sorgulama, eleştirel 

düşünce gibi üst düzey bilişsel becerilere sahip, sorumluluk alabilen, bağımsız veya grupla çalışabilen 

ve yaratıcı yönünü ortaya koyabilen bireylerin yetiştirilmesidir. Özellikle yaratıcılık yetisi, üzerinde 

durulması ve geliştirilmesi gereken bir alandır. Yaratıcı düşünce, lineer düşünce düzleminin ötesinde, 

olağandışı ve özgün düşünceler içeren her türlü düşünsel ürün olarak tanımlanabilir. Yaratıcılığın 

ortaya çıkarılmasında öğrenci merkezli eğitimin ve doğru düzenlenmiş ders planlamasının büyük 

önemi vardır. Öğrencinin etkin olduğu, düşüncelerini rahatça ortaya koyabildiği, fikirlerine değer 

verilen, demokratik bir sınıf ortamı ve çalışmalarının oluşmasına fırsat tanıyan Türkçe dersi 

etkinlikleri, öğrencinin yaratıcı yönünün gün yüzüne çıkmasında doğrudan etkilidir. Türkçe öğretmeni, 

ilköğretim Türkçe çalışma kitaplarında verilen etkinlik ve çalışmalar dışında, öğrencilerin bilişsel, 

sosyal ve dilsel gelişim seviyelerine uygun, dinleme/izleme, okuma, konuşma, yazma ve dil bilgisi 

öğrenme alanlarında öğrencilerin yaratıcı yönünün kullanılmasını merkeze alan etkinlikler 

düzenleyerek yaratıcı düşüncelerin oluşmasına ve gelişmesine yardım etmelidir.  

Bu çalışmada, ilköğretim ikinci kademe Türkçe dersi 7. sınıf düzeyinde yaratıcı düşüncenin 

gelişmesine yönelik olarak dinleme, konuşma, okuma, yazma ve dil bilgisi alanlarında ikişer etkinlik 

örneği düzenlenecektir. Çalışmanın amacı, Türkçe öğretiminde öğrencilerin yaratıcı yönünün ortaya 

konulabilmesine yardımcı olacak alternatif etkinlik örnekleri oluşturmak, öğretmenlere uygulama 

alanında yardımcı olmak ve yaratıcı düşüncenin önemini vurgulamaktır.  

Anahtar Sözcükler: Türkçe öğretimi, yaratıcı düşünce, Türkçe dersi öğretim programı,  etkinlik 

örnekleri.  
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ABSTRACT 

 Primary Turkish lesson curriculum  aims to educate individuals who can use Turkish and the 

abilities of speaking, writing , listening and reading efficiently  ; who can express  feelings, ideas and 

dreams ; who are sensitive to national values and who has the  consciousness of language and the top 

level conscious abilities such as classification , investigating and critical thinking , and the ones who 

can take responsibilites and work creatively with a group or individually. Especially,  the abilitiy of 

creating is the field to be studied thorougly and  developed. Creative thinking can be described as any 

imaginary product involving original thoughts beyond the straight-line thinking platform. Student-

based education and carefully planned lessons have great importance on discovering creativity. The 

activities enabling the students to be active, to express his or her thoughts easily and democratic 

atmosphere  are  effective to discover the creative sides of the students. A teacher of Turkish language 

should help to form and develope creative thoughts by organizing activities suitable for the 

students’social and linquistic levels which are based on the use of the students’ creative sides in the 

fields of listening , watching , reading , speaking , writing and learning grammar, apart from the ones 

given in the Turkish activity books. 

In this study , two examples of activites for each field of listening , speaking , reading , writing 

and grammar are going to be organised in the level of Secondary Turkish lesson for 7th classes with 

the aim of developing creative thinking. The aim of this study is to form alternative activities that can 

help  to discover the students’creative sides , to help the teachers in practising  and to emphasize the 

importance of  creative thinking. 

Key words: Teaching of Turkish language, creative thinking, Turkish lesson curriculum,  

examples for activities .  

GİRİŞ 

Yaşadığımız yüzyıl atom çağı, bilgi çağı, bilgi teknolojileri çağı, iletişim çağı olarak 

adlandırılmaktadır. Bu çağın temel yaklaşımı, bireyselliğin ön planda tutulmasıdır. Bu tutum eğitim 

alanında da kendini göstermiştir. Geçmiş dönemdeki programlarının aksine yeni ilköğretim ve orta 

öğretim programları çoklu zekâyı, kişiselliği, bireysel farklılıkları temele alır. Belli kalıplar içine 

sıkışmış ezberci-şabloncu anlayışlar artık yerini yaratıcı düşünmeye bırakmaktadır. Yaratıcılık 

kavramının batı dillerindeki karşılığı ‘Kreativitaet, creativity’dir. Latince ‘creare’ sözcüğü ‘doğurmak, 

yaratmak, oluşturmak’ anlamına gelir. (San, 1985) 

Yaratıcılık, eleştirel bakmak, yeni önermelerde bulunmaktır. Daha önce aralarında ilişki 

kurulmamış nesneler ya da düşünceler arasında ilişki kurulmasıdır. Alışılmışın, bilinenin dışında, 

farklı, yeni, özgün olmak, problemi görmek, farklı çözüm yollarından giderek yeni sonuçlar 

çıkartmaktır. Yaratıcılık dünyayı, kendimizi değiştirme eylemliliğidir. Sanatsal yaratma, değiştirme 
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sürecinde öznel iç yaşantının farklı dışa vurumudur. İnsanın deneyimleri, duyarlılığı, algılama tavrı ile 

yeniden üretimi gerçekleştirmesidir. Öznelin nesnelle diyalektik buluşmasında yeni ilişkilerin 

bulunması, keşfedilmesidir. Rüyalar, hayal gücü, espri ve düşünsellik, dikkat, yargılama, uslamlama 

sonucu oluşturulan eylemde sonuca farklı yollardan ulaşmadır yaratıcılık. Yaratıcı insan, yaratıcı süreç 

içinde geçmişinden, entelektüel birikiminden, deneyimlerinden, algılarından, hayal gücünden 

yararlanarak, çevresini bu bağlamda değerlendirip aktarma yetisi çerçevesinde sezgi ve araştırma ile 

özgürce yaratıcı ürünler, yapıtlar oluşturur, farklı önermelerde bulunur. Bu nedenle mevcut olaylar, 

kuramlar yeniden ele alınır, ancak bakış açısı farklıdır. Gidilen yol orijinaldir. Varılan sonuç 

özgündür. 

Bu duyarlılık sürecinin sonucunda yenilik vardır E.P.Torrance(1968)’a göre yaratıcılık 

“boşlukları, rahatsız ediciliği ya da eksik ögeleri sezip, bunlar hakkında düşünmek ya da varsayımlar 

kurmak, bunları sınamak, sonuçları karşılaştırma ve olasılıkla bu varsayımları değiştirip yeniden 

sınamaktır.” Buluşun, yeniliğin söz konusu olduğu yaratıcılıkta, zihnin tüm yetileri, düşünme 

süreçleri, imgelem, duygular etkileşim halindedir. Demek ki yaratıcılık tüm zihinsel yetileri 

geliştirmede rol oynar. Yaratıcılık zekânın tamamlayıcısıdır, en üst basamağıdır. Zekâ, bilgi toplama, 

öğrenme ve bunları çeşitli durumlara uyabilme ve kullanabilme yetilerinin toplamı olarak tanımlanır. 

Bu yetiler toplamının içeriğini, bilgiler arasında yeni ilişki ve bağlantılar kurarak genişletir. Conrad, 

“kavram, duygu ve imgelemi içine alan bir yaratı arama, araştırma ve bulma sürecinin, algıdan 

doğmuş duyum ve duygularla çağrışımı, etkili bir mecazın doğuşu sürecine başlangıç teşkil etmesi” 

diye tanımlar yaratıcılığı (http://www.universitetoplum.org/text.php3?id=47) (Torrance, E.,P. (1972)   

Yapılan araştırmalara göre yaratıcı düşünmenin merkezi beynin sol yarıküresidir. Genel 

anlamda sağ ve sol beyni ve öğrenme süreçlerini ifade etmek gerekirse, sol yarıküre analitik, 

mantıksal, sistematik, sayısal ve akılcı olarak çoğunlukla matematikle birlikte anılan özelliklerle 

tanımlanır. Sağ yarıküre ise içgüdüsel, bütüncül, görsel, duyusal ve uzamsal olarak çoğunlukla sanatla 

birlikte anılan özelliklerle tanımlanır. "Sol-beyinli" insanlar fonetik ve analitik yöntemlerle öğrenirken 

"sağ-beyinli" insanlar görsel yöntemlerle öğrenirler. 

Goldstein, W. M. ve Hogarth, R. M. (1997). Pek çok insanda sol korteks mantık, kelimeler, 

listeler, sayılar, doğrusallık analiz vb. ile ilgilenir. Sol korteks bu aktivitelerle haşır neşirken sağ 

korteks daha çok “alfa dalgası” ya da dinlenme konumunda yardıma hazır şekilde bekler.Sağ korteks 

ritim,hayal gücü,renkler,tahayyül,uzaysal farkındalık, Gestalt (resmin tümü) ve boyutla uğraşır. 

(Buzan, 2008;28) 

İnsanlığın geleceği yaratıcı bireylere ve onların yaratıcılığına özgü eğitime bağlıdır. 

Toplumların sahip oldukları tüm orijinal ve üstün yapıtlar yaratıcı düşünceye sahip insanların yarattığı 

yapıtlardır. Her toplum için en önemli eğitim sorunu yaratıcı niteliklere sahip çocukları erken 

belirlemek ve bireylerde yaratıcı düşünceyi oluşturup geliştirmektir. Çünkü yaratıcılık niteliklerine 

http://www.universitetoplum.org/text.php3?id=47


II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi  1604  
 

II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongre Kitabı 

sahip olan kimseler hem üyesi bulunduğu toplum hem de tüm insanlığın gelişmesi için en önemli 

potansiyeldir. Bugün her alanda ileri gitmiş, gelişmiş ülkeleri bu aşamaya getiren sihirli gizli güç her 

alanda yaratıcı düşünceye sahip bireyleri yetenekleri yönünde ve seviyesinde gelişmesi için uygun 

eğitim ortamının sağlanmış olmasıdır. Onların yaratıcı güçlerinin kendi toplumu ve diğer toplumların 

refahına hizmet edecek ürünlere dönüştürülmesi gerekir.  

Eğitim ve öğretim etkinliklerinin temel amacı; öğrencilerde istenen yönde davranış 

değişikliklerini sağlamak olduğuna göre bu düşünce, etkinliklerin odak noktasında öğrencilerin olması 

anlamına gelmektedir. Böylece, hedeflenen amaçlar yönündeki davranış değişikliklerinin öğrencide ne 

ölçüde gerçekleştiği ve öğrenci başarısına etki eden temel unsurların ne olduğunun ortaya konulması 

önem arz etmektedir. Ancak eğitim sürecine genel olarak bakıldığında okullarda, zihinsel olarak daha 

başarılı gözüken bireyler daha çok desteklenmekte, ödüllendirilmekte ancak yaratıcılıkları göz ardı 

edilmektedir. Bu bağlamda eğitim etkinliklerinin yerine getirilmesinde en önemli işleve sahip olan 

öğretmenlerin davranışlarıyla, bireyin yaratıcılık gücünü ortaya koymasına, onların yaratıcılık gücünü 

üst sınırlara kadar geliştirmelerine destek olması gerekir. Bu sebeple toplumların gelişmesi açısından, 

zihinsel olarak üst düzeydeki bireylere gereksinimi olduğu kadar, yaratıcılık gücü de üst düzeyde 

bulunan bireylere gereksinimleri vardır. (Erdoğdu, 2006; 17)  

Yaratıcı düşünmeye katkıda bulunduğu kabul edilen yetenekler vardır. Bu yetenekler, 

Torrance (1962) tarafından geliştirilen araçlarla ölçülen açıklama, akıcılık, esneklik ve orijinallik 

(özgünlük) olarak bilinen yeteneklerdir (Aslan 1994; Bekci ve Erdoğan, 2007; Bonk & Smith, 1998, 

261–293; Çetingöz, 2002; Emir ve Bahar; 2003, 91–110; Emir, Erdoğan ve Kuyumcu, 2006; Özden, 

2003, 179):  

• Açıklama: Yaratıcılık için bir zemin oluşturur. Bireyin ilgili konu, olay veya durumla ilgili 

açıklamaları veya açılımları yaratıcılığını belirleyen önemli bir yetenektir. Bu yeteneğin etkili bir 

şekilde kullanılmaması ve farklı açılımların sağlanamaması yaratıcılığın sınırlı kalmasına neden 

olmaktadır. 

• Akıcılık: Belli bir süre içerisinde çok sayıda kabul edilebilecek düşünce, çözüm veya 

alternatifler üretmektir. Yapılan veya ifade edilen yeniliğin ve sıra dışı kullanımın sayısını ifade eder. 

Bireyin ilgili konu, olay veya durumla ilgili çok sayıda düşünce, çözüm veya alternatifler üretmesi 

yaratıcı düşünmenin önemli bir göstergesidir. 

• Esneklik: Üretilen düşünce, çözüm veya alternatiflerde çeşitliliktir. Konu, olay ve durumlara 

çok yönlü bakış açısı kazandırmadır. Yapılan yeniliklerde kullanılan yaklaşım sayısı ve sıra dışı 

kullanıma ilişkin kategori sayısıdır. Yaratıcılık, düşüncede çeşitlilik ve olaylara farklı açılardan 

bakmayı gerektirir. 
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• Orijinallik (özgünlük): Orijinallik veya özgünlük, zihinsel enerji gerektiren bir özellik olup, 

az rastlanır ve sıra dışı tepkilerde kendini gösterir. Bilinenin ve basitin dışındaki düşüncelerdir. Sıra 

dışı değişiklik ve kullanım sayısını ifade eder. Ortaya çıkan düşünce yeni ve az rastlanır olmalıdır. 

Başka bir deyişle, cevaplar alışılmışın dışında olmalıdır. 

Alışılagelmişin dışında yaratıcı düşünen bireyler doğal olarak, normal düşünen bir insandan 

farklı niteliklere sahiptir. Yaratıcı düşünenler diğer bireylere göre daha esnektirler ve yeni durumlara 

daha kolay uyum sağlarlar, daha dikkatlidirler, başkalarının değer verdiği şeyleri görür ve bunlara 

değer verirler. Çevreye ve diğer insanlara karşı daha uyumlu ve duyarlıdırlar. Kendilerine güvenleri 

vardır ve kendilerinden emindirler. 

Yaratıcılıkla ilgili araştırmalara bakıldığında hemen hemen bütün çocuklarda yaratıcı 

düşünmenin değişik düzeylerde olduğu gözlenmiştir. Küçük çocuklarda yaratıcı beceriler daha kolay 

gözlenmektedir ancak yaratıcı düşünce pekiştirilmediğinden, “doğrusunu yap, akılsız olma, ya da bunu 

nasıl böyle yaparsın” gibi yorumlarla engellendiğinden yok olmaktadır (Fyle,1985; 30) 

Toplumların gelişmesinde yaratıcı düşünme önemli rol oynamıştır. Toplumların ilerlemesini 

sağlayan buluşlar, keşifler, yaratıcı düşünmenin, yaratıcı problem çözmenin bir ürünü olarak ortaya 

çıkmıştır. 

O halde, yaratıcılıkta önemli olan şey nedir? Yaratıcılık, değişik durumlarda esnek, akıcı, 

orijinal, alışılagelmişten farklı bir şekilde düşünmeyi kapsar. Yaşam, yaratıcı problem çözme 

olaylarıyla doludur. (Gibson ve Chandler,1988) 

Yaratıcılık eğitiminin, gerçek yaşamda yaratıcılık için geçerli olup olmadığı tartışma konusu 

olmakla birlikte, okulda yaratıcılığın geliştirilebileceğine ilişkin birçok kanıt bulunmaktadır. Çok 

yönlü düşünme yeteneği gerçek yaşamdaki yaratıcılık için merkezi bir öneme sahiptir. Bu çok yönlü 

düşünme yeteneğinin de birçok eğitim programıyla geliştirilebileceği gözlenmiştir. (Gage ve Berliner, 

1988) 

Yaratıcı düşünmede eğitim programları kadar önemli bir diğer unsur sınıf ortamlarıdır. Sınıf 

ortamının, öğrencilerde yaratıcılığın gelişimi üzerinde büyük bir etkisi vardır. Proje tabanlı bir sınıfta 

yaratıcılığı teşvik eden bir ortam oluşturmaya yönelik bazı öneriler şunlardır: 

• Çeşitli materyal ve ekipmanları mevcut kılın.  

• Risk almanın olumsuz sonuçlarını azaltın.  

• Öğrencileri, çok çeşitli yaratıcı ürünlere maruz bırakın.  
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• Öğrencilerin onları ilgilendiren ve hayal güçlerini harekete geçiren bir şey bulabilmeleri için, 

çok çeşitli konulara yönelik kaynakları mevcut hale getirin.  

• Zaman ve sınıf düzeninde esnekliğe izin ver.  

• Öğrencileri, projelerde işbirliği yapmaya teşvik edin.  

• Proje çalışması esnasında öğrencilerin sessiz bir zamanlarının olduğundan emin olun, çünkü 

gürültü yaratıcılığı engelleyebilir.  

• Öğrencilerle toplumdaki yaratıcı bireyler arasında bağlantılar kurun 

• Kendiniz yaratıcı düşünerek ve ürünlerinizi, süreçlerinizi ve başarılarınızdan kaynaklanan 

mutluluğunuzu paylaşarak, örnek oluşturun.  

Eğitimin herhangi bir yönünde başarı, öğrenci motivasyonuna bağlıdır. Araştırmalar; dışsal 

motivasyon genellikle yaratıcılığa zarar verirken, içsel motivasyonun onu geliştirdiğini gösterir 

(Amabile 1983).  

PROBLEMİN DURUMU 

İlköğretim Türkçe dersinde yaratıcılığı geliştirmeye yönelik olarak dinleme, konuşma, okuma, 

yazma ve dil bilgisi öğrenme alanlarında hangi etkinlikler yapılabilir?  

BULGULAR ve YORUMLAR 

Dil öğretimi konusunda ülkemizde son yıllarda önemli gelişmeler olmuş, dil ve zihinsel 

becerileri geliştirme, Türkçe Öğretim Programında temel amaç olarak alınmıştır. Programda Türkçe 

öğretimi, sadece dinleme, konuşma, okuma, yazma, görsel okuma ve görsel sunu gibi dil becerilerinin 

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

eleştirme, analiz-sentez yapma ve değerlendirme gibi zihinsel becerilerinin geliştirilmesi olarak 

belirtilmiştir. Bu süreçte öğrencilerin Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma, iletişim kurma, 

problem çözme, karar verme, öğrenmeyi yaşam boyu sürdürme gibi becerilerini geliştirmeleri 

beklenmektedir (Güneş, 2010). 

• Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma  

• Eleştirel düşünme  

• Yaratıcı düşünme  

• İletişim kurma 

• Problem çözme 

• Araştırma 

• Karar verme 
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• Bilgi teknolojilerini kullanma 

• Girişimcilik(MEB,2005: 5) 

 

Türkçe dersinin etkili ve yararlı olabilmesi için en önemli unsurlardan biri yaratıcı düşünmeyi 

geliştirme eğitimidir.  

 www.sabanciuniv.edu.tr/do/eng/TurkishSym2008/.../GulayseKocak.pdf  

Yukarıda görüldüğü üzere 2005 Türkçe Öğretim Programı da temel beceriler arasında 

yaratıcı düşünmeye yer vermiştir. 

Dinleme: Dinlemeyi, Johnson  “sözlü iletişim sürecinde etkili anlama ve cevap verme yeteneği”; 

Wolff, Marsnik, Tacey ve Nichols “işitmeyi, anlamayı, anlaşılan bilgileri önceki bilgilerle 

bütünleştirmeyi ve gerekirse cevap vermeyi içeren aktif bir süreç”; Jalongo “mesaja yoğunlaşmak için 

işitilenlerden pek çoğunu zihinsel bir süzgeçten geçirme, işitmeden çok daha öte bir is”; Ergin ve Birol 

“seslerin ve varsa konuşma görüntülerinin farkında olmayla ve onlara dikkati vermeyle başlayan, belli 

işitsel işaretlerin tanınması ve hatırlanmasıyla süren ve anlamlandırılmasıyla son bulan psikolojik bir 

süreç” olarak tanımlamaktadırlar. (Doğan,2008: 263) 2005 İlköğretim Türkçe Programında 5 hedef 31 

kazanım dinleme eğitimine yöneliktir.  

Öğrenme alanı  Dinleme  

Sınıf seviyesi  7 

Etkinlik adı Duyma, Gör ya da Duymuyorum Görüyorum 

Önerilen Süre: 30 dk 

Etkinlik aşamaları 1.Öğrenciler sınıf mevcudu göz önüne alınarak birkaç gruba ayrılır. 

2.Dinleme metni birkaç bölüme ayrılır. 

3.Metnin bölümlerinden her biri ayrı gruplara okunur. Hiçbir grup diğer 

bir grubun metnini duymaz. Öğretmen gerekirse öğrencileri dışarı 

çıkarabilir; kulaklıklı müzik çalar ile yüksek sesli müzik dinletebilir, ya da 

öğrenciler kulak tıkacı kullanabilir. 

4.Her grup kendisine dinletilen bölümü resim veya karikatür ile çizer ve 

sınıf panosuna asar. 

5.Her grup panodaki karikatür ya da resimleri inceler. 

6.Her grup kendinden sonraki grubun karikatürünü/resmini yorumlar ve 

kendi yorumunu bu görselin altına yazar. 

 

http://www.sabanciuniv.edu.tr/do/eng/TurkishSym2008/.../GulayseKocak.pdf
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Öğrenme alanı  Dinleme  

Sınıf seviyesi  7 

Etkinlik adı On Yıl Sonra 

Önerilen Süre: 30 dk 

Etkinlik aşamaları 1.Öğrenciler sınıf mevcudu göz önüne alınarak birkaç gruba ayrılır. 

2.Öğrencilere bir hareket cümlesi verilir:”Çocuk, gözyaşları içinde odasına 

koştu.” gibi. 

3.Her grup çocuğun bu durumuna göre bir senaryo oluşturur. 

4.Her grup kendi senaryosunu sırayla okur. 

5.Her grup kendinden önceki grubun senaryosunu geliştirir ve dinlediği 

senaryonun on sene sonraki kurgusunu drama ile sergiler. 

 

 

Konuşma: İletişim, insanların en çok ihtiyaç duydukları bir durum olup bu, insanın toplumsal bir 

varlık olmasının doğal bir sonucudur. (Erdem, İ., Deniz K, 2008; 75) insanların anlaşma, duygu ve 

düşüncelerini aktarma ve kendilerini ifadesidir. İletişimin aktarım boyutundaki en önemli vasıta 

konuşmadır. Konuşma, düşünce, duygu ve bilgilerin seslerden oluşan dil aracılığıyla karşı tarafa 

aktarılmasıdır (Demirel, 1999; 40). Konuşma alanı eğitim öğretim sürecinde önemli bir yer 

kaplamaktadır. 2005 ilköğretim Türkçe Programında 5 hedef 42 kazanım konuşma eğitimine 

yöneliktir.  

Öğrenme alanı  Konuşma  

Sınıf seviyesi  7 

Etkinlik adı Daha Daha 

Önerilen Süre: 20 dk 

Etkinlik aşamaları 1.Öğrencilere bir çizgisiz kâğıt gösterilir. 

2.Çizgisiz kâğıtları nerelerde kullandığımız sorulur. 

3.Verilen cevaplar tahtaya yazılır. 

4.Öğrencilerden çizgisiz kâğıt için farklı kullanım alanları geliştirmeleri 

istenir. 
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Bir kağıt kıskacın kullanım alanı için lineer mantıkla üç dört alternatif düşünülürken yaratıcı 

düşünce ile bu sayı yirmi dörde çıkarılabilmektedir.(Buzan, 2003; 47) 

Öğrenme alanı  Konuşma  

Sınıf seviyesi  7 

Etkinlik adı Kitaplık Oluşturalım 

Önerilen Süre: 30 dk 

Etkinlik aşamaları 1.Öğrencilerden en az çaba ve masrafla sınıflarına bir kitaplığı nasıl 

kazandırabileceklerini düşünmeleri istenir. 

2.Kitaplık oluşturma kampanyası için öğrenciler beşer kişilik gruplara 

ayrılır.  

3. Grupların sadece konuşarak ürettikleri çözüm önerilerinin bir grup 

liderince anlatılması istenir.  

4. Lider kendi grubunun önerilerini sınıfa gerekçeleriyle açıklar. 

5.Grupların önerileri sınıfça başarılı ve başarısız yönleriyle eleştirilir ve en 

başarılı kitaplık oluşturma önerisinin ne olduğuna karar verilir. 

 

OKUMA: Okuma, ses organları ve göz yoluyla algılanan işaret ve sembollerin beyin tarafından 

yorumlanarak değerlendirilmesi ve anlamlandırılması sürecidir. Programda okuma öğrenme alanıyla, 

öğrencilerin günlük hayatlarında karşılaştıkları yazılı metinleri doğru, akıcı bir biçimde ve uygun 

yöntemleri kullanarak okuyabilmeleri, okuduklarını değerlendirip eleştirel bir bakış açıcısıyla 

yorumlayabilmeleri ve okumayı bir alışkanlık hâline getirebilmeleri amaçlanmıştır. (MEB, 2005, 6) 

Öğrenme alanı  Okuma  

Sınıf seviyesi  7 

Etkinlik adı Yarım Bırakılmış Öyküyü Sen Tamamla 

Önerilen Süre: 30 dk 

Etkinlik aşamaları 1.Öğretmen kendi belirlediği metinden yarım bir hikâyeyi ya da masalı 

öğrencilere okutur. 

2. Öğrencilerden hikâye ya da masalın sonunu düşünmelerini ister. 

3. Düşünme bittikten sonra öğrencilerin hikâye ya da masalı nasıl 

tamamladıkları sorulur. 

4.Öğretmen gönüllü bir öğrenciden tıpkı kitaptan okuyormuş gibi hikâye 



II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi  1610  
 

II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongre Kitabı 

ya da masalı tamamlamasını ister. 

5. Öğrenci hikâye ya da masalı anlatırken aynı anda bir grup öğrenci de 

bunun dramasını yapar. 

Öğrenme alanı  Okuma   

Sınıf seviyesi  7 

Etkinlik adı Haberi Başkasının Gözüyle Gör 

Önerilen Süre: 30 dk 

Etkinlik aşamaları 1. Trafik kazasıyla ilgili bir medya haberinin başlığı sınıfa okunur. 

2.Öğrencilerden bu haberle ilgili neler yaşanmış olabileceği sorulur. 

3. Öğrencilerden haberi trafik kazası yapan şoför olarak değerlendirmeleri 

istenir. 

4. Öğrencilerden haberi trafik kazasında yaralanan kişinin anne ya da 

babası olarak değerlendirmeleri istenir. 

5.Haberin tamamı okunup, etkinlik çalışmalarıyla karşılaştırılarak 

değerlendirilir. 

 

Yazma: Yazma, duygu, düşünce, hayal ve isteklerin yazıya dökülmesi olarak tarif edilmektedir. 

(Aytan, 2010; 66 ) Türkçe Öğretim Programı’nda yazma becerisinin geliştirilmesiyle; öğrencilerin 

duygu, düşünce, hayal, tasarı ve izlenimlerini dilin imkânlarından yararlanarak ve yazılı anlatım 

kurallarına uygun şekilde anlatmaları, yazmayı kendini ifade etmede bir alışkanlığa dönüştürmeleri ve 

yazma yeteneği olanların bu becerilerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır. (MEB, 2005; 7) Bu hedeflere 

yönelik olarak öğrencilere duygu, düşünce, hayal ve izlenimlerini yazılı olarak ifade etmelerine 

yönlendirilmektedir. İlköğretim Türkçe programında yazma alanıyla yazma öğrenme alanında altı 

hedef ve kırk iki kazanım yer almaktadır.  

Öğrenme alanı  Yazma 

Sınıf seviyesi  7 

Etkinlik adı Yazar Benim 

Önerilen Süre: 25 dk 

 

Etkinlik aşamaları 1. Öğrencilere aşağıdaki bilgiler verilir.  

Ali Bey                                                                  Can 

35 yaşında                                                            13 yaşında 

Postanede memur                                                 İlköğretim öğrencisi 
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Sinirli                                                                    Sakar 

Öğle yemeğini sefertası ile iş yerine götürüyor.   İştahlı 

 

 

 

 

 

2. Bu ön bilgiler ışığında Ali Bey’in ve Can’ın ana karakter olduğu bir 

öykü yazınız. 

 

 

 

 

Öğrenme alanı  Yazma   

Sınıf seviyesi  7 

Etkinlik adı Arkadaşının Hikâyesini Sen Tamamla 

Önerilen Süre: 30 dk. 

Etkinlik aşamaları 1.Öğrenciler dört kişilik gruplara ayrılır. 

2.Her grubun birden dörde kadar bir sayı alması sağlanır. 

3.Bir numaralı öğrenciden belirlenen bir konuyla ilgili giriş cümlesi 

yazması istenir. 

4. İkinci öğrenci birincinin, üçüncü ikincinin, dördüncü ise üçüncünün 

yazdıklarını konuyu farklı bir yöne taşımak şartıyla tamamlar. 

5. Sınıfça en sıra dışı ve başarılı bulunan hikâyenin hangisi olduğu 

tartışılarak belirlenir. 

 

A 

Grubu 

B 

Grubu 

 

C 

Grubu 

 

D 

Grubu 

 



II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi  1612  
 

II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongre Kitabı 

 
Giriş cümlesi            Farklı bir yöne çevirme      Farklı bir yöne çevirme      

Farklı bir yöne çevirme   

 

Yazınsal metinlerle ilgili çalışmalarda, belirlenen hedef doğrultusunda farklı yöntemlerden 

yaralanılabilir: 

• Metnin devamını yazarak sonunu tamamlamak 

• Metne yeni bir son yazmak(metni kısaltmak ya da uzatmak) 

• Bakış açısını değiştirmek 

• Mekânı, zamanı ve kişileri değiştirmek 

• Orijinal metindeki olay örgüsüne bağlı kalarak kişileri değiştirmek ya da 

kişilere bağlı kalarak olayları değiştirmek 

• Yazınsal metindeki olay örgüsünde yer alan kişileri geliştirmek 

• Metindeki konuşma biçimlerini(diyalog, iç monolog, dolaylı anlatım vb.) 

değiştirmek 

• Bilinen bir motiften, tipten ya da öyküden yola çıkarak çeşitleme yazmak 

• Parodi ya da çeşitleme yazmak 

• Bir yazınsal türden başka bir türe dönüşüm(Bir metni başka türde bir metne 

dönüştürme) 

• Metnin başlığından ya da içindeki bir kavramdan ya da motiften yola çıkarak 

çağrışım zinciriyle yeni bir metin kurgulamak (İpşiroğlu, 2006; 40) 

 

Dil Bilgisi: “Dil bilgisi bir dilin seslerini, sözcük türlerini, bunların yapılarını, tümce olarak 

dizilmelerini ve tümce içindeki görevlerini, çekimleriyle ilgili kuralların, inceleyen bir dil bilimi 

dalıdır.” (Göğüş, 1978:337) Dil bilgisi; diğer öğrenme alanlarından ayrı, bağımsız bir kurallar dizgesi 

değil, diğer öğrenme alanlarının destekleyicisi, tamamlayıcısı ve parçasıdır. Bu nitelik 2005 ilköğretim 

Türkçe programında vurgulanmıştır. (MEB, 2005; 7) ilköğretim Türkçe programında dil bilgisi ile 

ilgili olarak 6. sınıf düzeyinde iki hedef ve on altı kazanım, 7. sınıf düzeyinde beş hedef ve yirmi 

kazanım, 8. sınıf düzeyinde üç hedef ve on yedi kazanım bulunmaktadır. 
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Öğrenme alanı  Dil bilgisi   

Sınıf seviyesi  7 

Etkinlik adı Zamanın resmi  

Önerilen Süre: 30 dk 

Etkinlik aşamaları 1. Öğrencilere istedikleri bir zamanı (geçmiş zaman, şimdiki zaman, 

gelecek zaman veya geniş zaman) resimle ifade etmeleri istenir.  

2. Resmini yapan öğrenci adını ve ifade etmeye çalıştığı zamanı resmi 

kâğıdının sağ altına yazar ve hafifçe katlar.  

3. Daha sonra her öğrenci yanındaki arkadaşıyla yaptıkları resimleri 

değiştirir.  

4. Arkadaşının resmini alan öğrenci, arkadaşının resmini 

yorumlayarak hangi zamanı anlatmaya çalıştığını tahmin etmeye çalışır. 

5.  Tahminini sol alt tarafa yazar.  

6. İki öğrenci aynı anda katladıkları sağ tarafı açar.  

7. İfade edilmek istenen zamanla tahmin edilen zaman uyum 

gösteriyorsa, bu resimler sınıf panosunda sergilenir.  

  

 

 

 

 

 

 

Öğrenme alanı  Dil bilgisi   

Sınıf seviyesi  7 

Etkinlik adı Görevlerimizi tanımlayalım. 

Önerilen Süre: 40 dakika  

Etkinlik aşamaları 1. Öğrencilere boş resim kâğıdı veya A4 kâğıdı dağıtılır.  

2. Kâğıdı dört eşit bölecek şekilde çizgiler çizilir.  

3. Öğrencilere yaptıkları bir işi detaylı şekilde resimle anlatmaları 

istenir. (Önce, yavaşça kalktı. Ağır adımlarla televizyona yaklaştı. vb. )  

4. Rutin bir işi dört (Gerek görülürse artırılabilir.) bölümde tüm 

detaylarıyla anlatmalar istenir.  

Tahmin  Adı soyadı 
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5. Resimlerden hareketle bir öykü oluşturmaları istenir.  

6. Yazıya dönüştürme işleminden sonra cümlelerde fiilleri durum, 

zaman, miktar, yer-yön yönünden niteleyen kelimeler buldurulur.   

7. Kelimelerin resimlerdeki karşılıkları, öğrencilere buldurulur. 

Kelimelerin türü (zarf) öğrencilere ifade edilir.  

8.  

1 2 3 4 

Resimlerin metne hikâye edilerek dönüştürülmesi 

                                             
Fiilleri çeşitli yönlerden (zaman, durum, yer-yön, soru, miktar) niteleyen 

kelimelerin bulunması  

 

                                              Zarfların ifade edilmesi  

 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Yaratıcı düşünce eleştirel bakmayı, alışılmışın dışında yeni ve özgün çözümler üretmeyi esas 

almaktadır. Türkçe öğretiminin dinleme, okuma, konuşma, yazma ve dilbilgisi öğrenme alanlarının 

hepsinde yaratıcı düşünceden yararlanmak mümkündür. Düşünen, eleştiren, sorgulayan, analiz, sentez, 

değerlendirme yapabilen öğrencilerin yetişmesi noktasında yaratıcı düşünce göz ardı edilemez. Bu 

noktada, öğrencilerin yaratıcı düşünmelerine imkân sağlayacak etkinliklerin tasarlanması ve 

uygulanması büyük önem arz etmektedir. Yenilenen ilköğretim müfredatı da temel beceriler arasında 

yaratıcı düşünceye yer vermesi yönüyle dikkat çekmektedir. 

Bu çalışmada dinleme, okuma, konuşma, yazma ve dilbilgisi öğrenme alanları için yedinci 

sınıf düzeyinde ikişer etkinlik örneği hazırlanmıştır. Türkçe ders materyallerinin yaratıcı düşünce 

dikkatiyle hazırlanmasında başta Türkçe öğretmenleri olmak üzere bütün eğitimcilere büyük görev 

düşmektedir. 
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İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME TÜRKÇE DERS KİTAPLARININ 

ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ DOĞRULTUSUNDA 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Aziz KILINÇ* 

Sait TÜZEL* 

ÖZET 

 

Bu araştırmada, ilköğretim Türkçe ders kitapları “İlköğretim Ders Kitaplarını Genel 

Değerlendirme Ölçeği” ve “Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu” kullanılarak öğretmen görüşlerine 

dayalı bir biçimde değerlendirilmiştir. Çalışma betimsel nitelikte olup karma yöntemle 

gerçekleştirilmiştir. Nicel verilerin istatistiksel analizinde SPSS paket programından yararlanılmış, 

yüzde (%) ve frekans (f) teknikleri kullanılmıştır. Nitel verilerin analizinde ise içerik analizi tekniği 

kullanılmıştır. Elde edilen nitel ve nicel veriler ışığında yapılan analizler sonucunda genel olarak 

öğretmenlerin kitapları yeterli görmekle birlikte kitaplarda bulunan metinleri yetersiz gördükleri 

ortaya konulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Türkçe ders kitapları, ders kitabı değerlendirmesi, öğretmen  görüşleri. 

ABSTRACT 

In this survey primary education Turkish textbooks have been evaluated depend on “Scale for 

General Evaluation of Textbook About Primary Education” and “Semi-Structured İnterview Form” as 

the teachers’ opinions. In thıs study description method and mixed method have been used. For the 

statistical analysis of the quantitative, used from SPSS packet program, percentage (%) and frequency 

(f) techniques For the Anlysis of the qualitative data has been also used content analysis technique. As 

a result  of qualitative and quantitative data generally teachers have seen sufficient the textbooks on 

the other hand they have seen unsufficient the text  which is  in the textbooks. 

Key Words: Turkish textbooks, evaluated of textbooks, teacher opinions. 
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1. GİRİŞ 

Eğitim ve öğretimin hedeflenen sonuçlara ulaşması; öğrenci, öğretmen, eğitim ortamı gibi 

öğretimin temel öğeleri arasındaki etkileşime bağlıdır. Ders kitapları, bu etkileşimi sağlayan en temel 

araçlardır. Bu araçlar, bir dersin öğretim programı esas alınarak ve belli bir sınıf düzeyindeki 

öğrencinin gelişim özelliklerine uygun olarak hazırlanmış basılı bilgi kaynaklarıdır.  Ders kitapları 

öğrencilerin sürekli yanında bulundurduğu ve öğrenmelerine kaynaklık eden en önemli öğretim 

materyalidir. Bu manada ders kitapları, öğretim programlarının somutlaştırılmış şeklidir (Karababa ve 

Erdem 2008).   

Milli Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları Yönetmeliği’nde ders kitabı; “her tür ve derecedeki 

örgün ve yaygın eğitim kurumlarında kullanılacak olan, konuları öğretim programları doğrultusunda 

hazırlanmış, öğrenim amacı ile kullanılan basılı eser” olarak tanımlanmaktadır (MEB, 1995). Toprak 

(1993) ise ders kitabını “eğitim programlarında belirlenen amaçlar doğrultusunda; öğretim 

programlarındaki derslerin içeriği ile ilgili bilgileri öğrencilere sunan, pekiştirme, sınava hazırlama 

ve öğrenme hızlarına uygun çalışma olanağı sağlayan kullanışlı bir öğretim materyali” olarak 

tanımlamıştır.  

Ders kitabı çocuğun yaşadığı toplumla bütünleşmesini sağlayan, o toplumun inançlarını, 

kültürünü, yaşam biçimini, felsefesini, etkileşim biçimlerini, gelenek ve göreneklerini açıklayan ve ilk 

öğreten kaynaktır (Demirel ve Kıroğlu 2005: 45). Sınıf içerisinde kullanılması önerilen çeşitli 

geleneksel ve modern araç-gereçler olmakla birlikte yapılan araştırmalar günümüzde ders kitabının 

sınıf içindeki yerinin çok önemli olduğunu, öğretmenlerin birçok etkinliği kitapla başlatıp kitapla 

sürdürdüğünü göstermektedir (Ceyhan ve Yiğit 2004: 18). Karamustafaoğlu ve arkadaşları (2005) 

tarafından yapılan araştırmada, ders kitaplarından bir öğretim aracı olarak yararlanma oranı %70 

olarak bulunurken öğrencilerin de sınıf içerisindeki zamanlarının %75’lik kısmını ders kitaplarıyla 

ilgili etkinliklerle geçirdikleri tespit edilmiştir. Özbay (2003: 37) da Türkçe derslerinde kitap 

kullanımıyla ilgili yaptığı araştırmada benzer sonuçlar elde etmiş; Türkçe öğretmenlerinin derslerinin 

%94,4’lük kısmını ders kitaplarına bağlı kalarak işlediklerini ortaya koymuştur. Görüldüğü üzere 

ülkemizde ders kitapları, eğitim-öğretim ortamında istisnai bir yere sahiptir ve bu yerini uzun yıllardan 

beri korumaktadır. 

Gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelere baktığımızda da ders kitaplarının önemini ve eğitim-

öğretim ortamındaki ağırlığını sürdürdüğünü görürüz. Halen birçok ülkede ders kitapları, içeriğin 

sunulduğu bir numaralı materyal olarak değerlendirilmekte ve hazırlanmasından kullanımına kadar 

birçok aşamada titizlik gösterilmektedir. Örneğin Demirel ve Kıroğlu (2005: 3), Japon öğretmenlerin 
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okula yeni başlayan çocuklara depremde öncelikli kurtarılması gereken ilk şeyin ders kitapları 

olduğunu öğrettiklerini belirtmektedirler.   

Ülkemizde ders kitaplar konusu geçmişten günümüze sürekli olarak güncelliğini korumuştur. 

Ders kitapları nasıl olmalıdır? Öğretimde yeri ve önemi nedir? Nasıl seçilmelidir? Gibi sorular Milli 

Eğitim Şûralarında, parti ve hükümet programlarında, kalkınma planlarında ele alınmış ve bu konuda 

çeşitli yönetmelikler çıkarılmıştır (Kılıç, 2005: 38). Ders kitaplarının yarışma esasına göre 

hazırlanması, tek tip kitap uygulaması, çok kitap uygulamasının avantaj ve dezavantajları, ilköğretim 

ders kitaplarının devlet tarafından karşılanması gibi konular çeşitli zaman dilimi içerisinde ve farklı 

platformlarda gündeme gelmiş ve tartışılmıştır (Şahin, 2010: 49).  

2005 ve 2006 yıllarında uygulamaya konulan yeni ilköğretim programlarıyla birlikte ders 

kitapları da yenilenmiştir. Bu yenilenme ve değişim bir takım sorunları da beraberinde getirmiş ve 

yukarıda saydığımız tartışmalara yoğun bir şekilde ders kitaplarının nitelikleri de eklenmiştir.  

Amaç   

Bu açıklamalardan hareketle çalışmanın temel amacı, ilköğretim okullarında kullanılmakta 

olan Türkçe ders kitaplarının niteliklerini öğretmen görüşlerine dayanarak ortaya koymaktır. Bu temel 

amaca bağlı olarak; ders kitabı hazırlayacak olan yayınevlerine ve Milli Eğitim Bakanlığına yönelik 

önerilerin geliştirilmesi de hedeflenmektedir.  

2. YÖNTEM 

 Öğretmen görüşlerine göre ilköğretim Türkçe ders kitaplarının niteliğini belirlemeye 

amaçlayan bu araştırma, betimsel nitelikte olup karma yöntem (mixed method) ile gerçekleştirilmiştir. 

Araştırmanın verilerinin toplanmasında “yarı yapılandırılmış ve yönlendirici olmayan görüşme 

tekniği” ve “İlköğretim Türkçe ve Matematik Ders Kitaplarını Genel Değerlendirme Ölçeği” 

kullanılmıştır. Karma yöntem nitel ve nicel araştırma tekniklerinin bir arada kullanılmasına dayalı 

araştırma yaklaşımıdır. Bu doğrultuda kullanılan yöntemin araştırmanın amaçlarını gerçekleştirmek 

için uygun olduğu düşünülmektedir. 

Çalışma Grubu 

 Araştırmanın çalışma grubunu, Çanakkale ili Merkez ilçede görev yapan Türkçe ve sınıf 

öğretmenleri oluşturmaktadır. Örneklem ise, evren içerisinden tesadüfî örneklem yoluyla seçilen 73’ü 

sınıf öğretmeni 18’i Türkçe öğretmeni olmak üzere toplam 91 öğretmenden oluşmaktadır.  

Veri Toplama Aracı 

Çalışmanın nicel verilerinin toplanmasında Semerci (2004) tarafından geliştirilen “İlköğretim 

Türkçe ve Matematik Ders kitaplarını Genel Değerlendirme Ölçeği” kullanılmıştır. Toplam 25 

maddeden oluşan bu ölçek tek boyut içermektedir (Semerci 2004).  

Çalışmanın nitel verilerinin toplanmasında araştırmacılar tarafından hazırlanmış “yarı 

yapılandırılmış görüşme formu” kullanılmıştır. Bu form aracılığı ile ilköğretim Türkçe ve sınıf 
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öğretmenlerine açık uçlu 3 soru sorulmuş ve bu sorular doğrultusunda öğretmenlerin görüşleri 

alınmıştır. Formda yer alan sorular şunlardır: 

1. Kullanmış olduğunuz Türkçe ders kitaplarını teknik tasarım ve düzenleme (ciltleme, 

resimleme, boyut vb.) açısından yeterli buluyor musunuz? Neden?  

2. Kullanmış olduğunuz Türkçe ders kitaplarını öğrenme-öğretme ve ölçme-değerlendirme 

yaklaşımları açısından yeterli buluyor musunuz? Neden? 

3. Kitaplarda yer alan metinlerin Türkçe dersinin amaçlarını gerçekleştirmek için yeterli 

özelliklere sahip olduğunu düşünüyor musunuz? Neden? 

Toplanan Verilerin Çözümlenmesi 

 Çalışma 2009-2010 eğitim-öğretim yılı Şubat ayında Çanakkale ili Merkez ilçedeki ilköğretim 

okullarında gerçekleştirilmiştir. Verilerin toplanması ve çözümlenmesi işlemlerinde aşağıdaki sıra ve 

yaklaşımlar izlenmiştir. 

Nicel verileri sağlamak için kullanılan ölçekler uygulanıp toplandıktan sonra, geçerli olan 91 

anketteki veriler bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Verilerin istatistiksel analizinde SPSS paket 

programından yararlanılmıştır. Araştırmanın bu kısmından elde edilen verileri betimlemek için ise 

yüzde (%) ve frekans (f) teknikleri kullanılmıştır.  

 Uygulanan “İlköğretim Türkçe ve Matematik Ders Kitaplarını Genel Değerlendirme Ölçeği” 

maddelerine verilen puanlar üçlü olarak derecelendirilmiştir. Ölçekteki her bir maddeye ilişkin bu 

derecelendirmeler; “evet”, “kısmen” ve “hayır” şeklindedir. Ölçme aracındaki her bir maddeye 

verilecek yanıt kodları bu derecelere uygun olarak; “evet” için 3, “kısmen” için 2 ve “hayır” için 1 

olarak belirlenmiştir. Ölçme aracında yer alan aralıkların eşit olduğu (2/3) varsayımından hareket 

ederek, seçeneklere ilişkin alt ve üst sınırlar belirlenmiştir.  

Nitel verileri sağlamak için kullanılan “yarı yapılandırılmış görüşme formları” örneklem 

grubunda yer alan 30 öğretmen uygulanmıştır. Veriler içerik analizi tekniklerinden frekans analizi 

yaklaşımı ile analiz edilmiştir. Frekans analizi, öğelerin hangi sıklıkla görüldüğünü belirlemek 

amacıyla kullanılan bir yaklaşımdır. Bu yaklaşımda birim veya öğelerin sayısal, yüzdesel ve oransal 

bir tarzda görünme sıklığının ortaya konularak belirli bir öğenin öneminin anlaşılması hedeflenir 

(Bilgin, 2006:  18). Araştırmanın ders kitaplarının niteliğini öğretmen görüşleri açısından ortaya 

koyma amacından dolayı bu yaklaşımın istenilen amacın gerçekleştirilmesine uygun olduğu 

düşünülmektedir.  

3. BULGULAR VE YORUM 

Öğretmen görüşlerine göre ilköğretim Türkçe ders kitaplarının niteliğinin belirlenmesinin 

amaçlandığı bu çalışmada, elde edilen veriler araştırmanın yöntem kısmında değinilen veri analiz 

adımları sırasıyla ele alınmış ve yorumlanmıştır. Elde edilen verilerin aritmetik ortalamalara göre 

yorumlanmasında, yöntem bölümünde belirtilen sınırlardan ve sınırlara ilişkin olarak oluşturulan 

sıklık düzeylerinden yararlanılmıştır.  
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3.1. Öğretmenlerin “İlköğretim Türkçe ve Matematik Ders kitaplarını Genel Değerlendirme 

Ölçeği”ne İlişkin Ortalama Puanları  

Türkçe ve sınıf öğretmenlerinin, kullandıkları Türkçe ders kitaplarının genel 

değerlendirmesine ilişkin görüşleri tablo 1’de gösterilmektedir. Tablo 1’e göre öğretmenlerin; 

kitapların dikiş ve ciltlemesinin uygunluğu, kullanılan yazı stilinin kolay okunabilmesi, hedef-

davranışların öğrenci düzeyine uygunluğu, kitaplardaki etkinliklerin öğrencilerin gelişim düzeylerine 

uygunluğu, kitaplardaki tema veya konu başlarında hazırlık çalışmaları kısmının varlığı, kitaplardaki 

alıştırmaların yeterliliği, konuların bilimsel geçerliliği, içerikte öğrenmeyi kolaylaştırıcı örneklerin yer 

alması, içeriğin Atatürk ilke ve inkılâpları ile tutarlılığı, verilen örneklerin güncelliği, kullanılan resim, 

harita, grafik vb., gerekli yerlerde yer alması, kitabın yazımında Türkçe yazım kurallarına uygun 

davranılması, kitaplarda yer alan soruların öğrencilerin kendi kendilerini değerlendirmesine uygunluğu 

ve kitaplardaki soruların ölçme ve değerlendirme özelliklerine uygun olarak hazırlanması konuları ile 

ilgili olarak olumlu görüşlere sahip oldukları görülmektedir.  

Tablo 1.  

Öğretmenlerin Türkçe Ders Kitabına İlişkin Görüşleri 

 

Değerlendirme Ölçütleri 

Evet Kararsızım Hayır 

Dikiş ve ciltleme uygundur 

 

f     70 

%  76,9 

f     16 

%  17,6 

f     5 

%  5,5 

Yazarın/yazarların aldığı eğitim kitabı yazmaya uygundur. f     17 

%  18,7 

f     62 

%  68,2 

f     12 

%  13,2 

İçindekiler kısmı ayrıntılıdır f     7 

%  7,7 

f     22 

%  24,2 

f     62 

%  68,2 

Yazı stili kolay okunabilir ve sadedir f     75 

%  82,5 

f     8 

%  8,8 

f     5 

%  8,8 

Farklı kaynaklardan yararlanılmıştır f    8 

%  8,8 

f     60 

%  66 

f     23 

%  25,3 

Hedef-davranışlar öğrenci düzeyine uygundur f     59 

%  64,9 

f     30 

%  33 

f     2 

%  2,2 

Öğrencilerin gelişim düzeylerine (bilişsel, sosyal, duyuşsal ve 

psiko-motor) uygundur 

f     69 

%  75,9 

f     20 

%  22 

f     2 

%  2,2 

Kitaptaki metinler öğrenme ilkelerine uygundur f     19 

%  20,9 

f     24 

%  26,4 

f    48  

%  52,7 

Tema veya konu başlarında hazırlık çalışmaları kısmı vardır f     75 

%  82,5 

f     8 

%  8,8 

f     8 

%  8,8 

Kitaptaki alıştırmalar yeterlidir f     86 

%  94,5 

f     4 

%  4,4 

f     1 

%  1.1 
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Gereksiz bilgi ve fazla ayrıntı yoktur f     17 

%  18,7 

f     5 

%  5,5 

f     69 

%  75,8 

Konuların bilimsel geçerliği vardır f     74 

%  79,5 

f     12 

%  13,2 

f     5 

%  5,5 

İçerikte öğrenmeyi kolaylaştırıcı örnekler verilmektedir f     83 

%  91,2 

f     6 

%  6,6 

f     2 

%  2,2 

İçerik, Atatürk ilke ve inkılâpları ile tutarlıdır f     91 

%  100 

f     0 

%  76,9 

f     0 

%  5,5 

Verilen örnekler günceldir f     85 

%  93,4 

f     4 

%  4,4 

f     2 

%  2,2 

Resim, harita, grafik vb., gerekli yerlerde kullanılmıştır f     62 

%  68,2 

f     7 

%  7,7 

f     22 

%  24,2 

Metinlerde verilmek istenen mesaj açık ve anlaşılırdır f     14 

%  15,4 

f     7 

%  7,7 

f     70 

%  76,9 

Bölümler arası sürekliliği sağlayıcı bağlantılara yer verilmiştir f     29 

%  31,9 

f     12 

%  13,2 

f     50 

%  55 

Türkçe yazım kurallarına uygundur f     77 

%  84,7 

f     9 

%  9,9 

f     5 

%  5,5 

Kitaptaki sorular öğrencilerin kendi kendilerini değerlendirmesine 

imkân tanımaktadır 

f     86 

%  94,5 

f     4 

%  4,4 

f     1 

%  1,1 

Örnek soru ve alıştırmalar ezbere dönük değildir f     16 

%  17,6 

f     70 

%  76,9 

f     5 

%  5,5 

Kitaptaki sorular ölçme ve değerlendirme özelliklerine uygun 

olarak hazırlanmıştır 

f     58 

%  63,8 

f     19 

%  20,9 

f     14 

%  15,4 

Konular kapsamında seçmeli test türü sorular vardır f     0 

%   0 

f     5 

%  5,5 

f     86 

%  94,5 

Kitap, özgün bir çalışma ürünüdür f     25 

%  27,5 

f     52 

%  57,1 

f     14 

%  15,4 

Diğer ders kitaplarıyla koordinasyonu vardır f     4 

%  4,4 

f     71 

%  78 

f     16 

%  17,6 

 N=91 

Öte yandan ilköğretim Türkçe ve sınıf öğretmenlerinin; kitapların içindekiler kısmının ayrıntılı 

olması, kitaplardaki metinlerin öğrenme ilkelerine uygunluğu, gereksiz bilgi ve fazla ayrıntının olması, 

metinlerde verilmek istenen mesajın açık ve anlaşılır olması, konular kapsamında seçmeli test türü 

sorulara yer verilmesi konularında ise olumsuz görüş bildirdikleri görülmektedir.  

Öğretmenlerin kararsız kaldıkları konular ise, kitapların yazarlarının aldığı eğitimin kitabı 

yazmaya uygunluğu, kitap yazımı sırasında farklı kaynaklardan yararlanılması, örnek soru ve 

alıştırmaların ezbere dönük olup olmaması ve kitapların özgün bir çalışma ürünü olup olmaması 

konuları olduğu görülür.  
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3.2. Türkçe Ders Kitaplarının Teknik Tasarım ve Düzenleme Açısından Değerlendirilmesine 

İlişkin Öğretmen Görüşleri 

Tablo 2.  

Öğretmenlerin Türkçe Ders Kitaplarının Teknik Tasarımı ve Düzenlenmesine İlişkin Görüşleri   f 

Yeterlidir çünkü; 21 

Resimlemeler ve fotoğraflar gerçekçidir 9 

Resimler canlılık ve hareket getirmiştir 11 

Ciltlemesi kalitelidir 3 

Boyutları öğrenci kullanımına uygundur 4 

  Yetersizdir çünkü; 9 

Gereğinden fazla resim var 5 

Resimlerle metinler uyuşmuyor 3 

Kâğıt kalitesi düşük 4 

Kapakların rengi çabuk soluyor 1 

Öğrenci için çok fazla kitap yükü var 1 

N=30 

İlköğretim Türkçe ders kitaplarının teknik tasarım ve düzenlemesi ile ilgili olarak Tablo 2’ye 

bakıldığında, sınıf ve Türkçe öğretmenlerin 21’inin kitapları “yeterli” bulurken 9’unun da “yetersiz” 

bulduğu görülmektedir. Her iki görüşü paylaşan öğretmenler arasında da kitaplardaki resimlemelere 

ilişkin görüşlerin belirleyici olduğu söylenebilir; zira “yeterlidir” görüşünde olan 21 öğretmenden 

20’si görüşünü resimlemeler açısından ifade ederken “yetersizdir” görüşünde olan 9 öğretmenden 5’i 

görüşünü resimlemeler açısından ifade etmiştir. Burada diğer bir bulgu olarak da öğretmenler 

tarafından resimlemelerin Türkçe ders kitaplarının hem olumlu hem de olumsuz yönü olarak ele 

alınmış olması karşımıza çıkmaktadır.   

Örneğin Ö11 Kodlu kitapların teknik tasarım ve düzenleme açısından yeterli olduğunu belirten 

öğretmen şunları söylemektedir: 

“…Kitaplarda kullanılan resimler çok gerçekçi ve öğrencinin dünyasına hitap 

ediyor. Öğrenmeye karşı isteklerini arttırıyor, kitapların soluk yüzü gitmiş kitaplar renkli 

ve hareketli bir hal almış...”  

Kitapları teknik tasarım ve düzenleme açısından yeterli bulmayan Ö3 kodlu Öğretmen ise 

resimlemeler konusunda şu ifadeyi kullanmaktadır.   

“…Kullanılan fotoğraflar güncel değil. Resimler de birçok hata var. Örneğin 

insan figürlerinin gözleri çok büyük ve sonuçta çocukların etrafında böyle insanlar 

yok…” 
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Ders kitaplarının boyutlarının öğrenci kullanımına uygunluğu, ciltlemenin kaliteli olması, 

kapakların renginin çabuk solması ve öğrenci için çok fazla ders kitabı yükünün olması bu bölümde 

belirtilen diğer görüşlerdir.  

3.3.  Türkçe Ders Kitaplarının Öğrenme-Öğretme ve Ölçme-Değerlendirme Yaklaşımları 

Açısından Değerlendirilmesine İlişkin Öğretmen Görüşleri 

Tablo 3.  

Öğretmenlerin Türkçe Ders Kitaplarının Öğrenme-Öğretme ve Ölçme-Değerlendirme 

Yaklaşımlarına İlişkin Görüşleri   

 

f 

Yeterlidir çünkü; 29 

Yeterlidir 29 

Sık sık ölçme-değerlendirmeye yönelik etkinlikler var 1 

Kendi kendini değerlendirme etkinlikleri var 1 

Ama;  

SBS’ye yönelik test soruları da yer almalıdır 6 

  Yetersizdir çünkü; 1 

Anlaşılmıyor ve oyun gibi 1 

N=30 

Tablo 3’e bakıldığında öğretmenlerin tamamına yakının Türkçe ders kitaplarını, öğrenme-

öğretme ve ölçme-değerlendirme yaklaşımları açısından yeterli bulduğu görülmektedir. Öğretmenlerin 

genel olarak görüşlerini boyutlandırmadıkları “yeterlidir” demekle yetindikleri görülmektedir. Diğer 

yandan genel olarak kitaptaki öğrenme-öğretme ve ölçme-değerlendirme yaklaşımını yeterli 

bulmalarına karşın 6 öğretmenin SBS’ye yönelik test sorularının da kitaplara eklenmesi gerektiğini 

belirttikleri görülür. Bu yönde görüş bildiren Ö30 kodlu öğretmenin ifadesi şu şekildedir: 

“Yaklaşımlar yeterli; ancak SBS’ye yönelik test sorularının olmaması kitapların eksikliği. 

Madem bakanlığın yaptığı bir sınav bakanlığın kitaplarında da bu sorulara yer almalı. 

 Kitapları ölçme-değerlendirme ve öğrenme-öğretme yaklaşımları açısından yetersiz bulan tek 

öğretmen olan Ö9 kodlu öğretmenin görüşleri şu şekildedir. 

“Ölçme uygulaması bilinçli yapılması gereken bir uygulamadır. Yeni kitaplarda çoğu 

uygulamanın ne yaptığını ben öğretmen olarak anlamakta oldukça güçlük çekiyorum. 

Öğrencilere ise oyun gibi geldiği için ciddiye almıyorlar…” 
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3.4. Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Metinlerin Türkçe Dersinin Amaçlarını Gerçekleştirme 

Düzeylerine İlişkin Öğretmen Görüşleri 

Tablo 4.  

Öğretmenlerin Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Metinlerin Türkçe Dersinin Amaçlarını 

Gerçekleştirme Düzeylerine İlişkin Görüşleri   

 

f 

Yeterlidir çünkü; 5 

Öğrencilerin yaş seviyesine uygun olarak seçilmişlerdir 4 

Atatürk İlkeleri ve İnkılâpları doğrultusunda hazırlanmışlardır 1 

  Yetersizdir çünkü; 25 

Çok uzun 21 

Edebî zevk oluşturmaktan uzak 13 

Öğrenci seviyesinin üzerinde 12 

Daha iyi örnekler bulunabilir 6 

Hep aynı metinler var 3 

Dinleme metinlerinde CD’lerin sesi çok az çıkıyor 1 

N=30 

 Tablo 4 incelendiğinde, öğretmenlerin büyük oranda ilköğretim Türkçe ders kitaplarında yer 

alan metinleri yetersiz buldukları görülmektedir. Bu görüşlerinin boyutlandırırken ise metinlerin çok 

uzun olmalarıyla, edebî zevk oluşturmaktan uzak olduklarıyla, öğrenci seviyesiniz üzerinde 

olduklarıyla, daha iyi metin örneklerinin bulunabileceğiyle, hep aynı metinlerin kitaplarda yer 

aldığıyla ve dinleme metinleri için verilen Cd’lerin sesinin çok az çıkmasıyla gerekçelendirdikleri 

görülür. Metinleri yetersiz olarak değerlendiren Ö13 kodlu öğretmenin konu ile ilgili görüşleri şu 

şekildedir: 

 “Sanırım ilk olarak metinlerin çok uzun olmasıyla başlamalıyım. Kitaplarda yer alan 

metinlerin 8 sayfaya kadar varan uzunlukları nedeniyle bazen bir ders saatinde bile 

okunması oldukça güç oluyor. Zaten öğrencilerin ilk sayfa bitmeden dikkati dağıldığı için 

derse ilgilerini çekmek ve metni anlamalarını sağlamak çok zor oluyor. 8 sayfalık bir 

metnin etkinliklerle birlikte işlenmesi 2 haftayı bulabiliyo ve metin tam olarak 

anlaşılmadığı için sık sık metnin ilgili yerlerini tekrar okumak zorunda kalıyoruz…” 

Metinlerin yeterli olduğunu yönünde görüş bildiren 5 öğretmen bulunduğu görülmektedir. 

Bu öğretmenler ise görüşlerini öğrencilerin yaş seviyesine uygun ve Atatürk ilke ve İnkılapları 

ile ilgili metinlerin seçilmiş olmasıyla açıklamışlardır. Bu görüşte olan öğretmenlerin çok fazla 

ayrıntılı cevaplar vermedikleri görülmektedir. Ö23 kodlu Türkçe ders kitabındaki metinleri 

yeterli bulan öğretmenin konu ile ilgili görüşleri şöyledir: 

“Kitaplarda yer alan metinler öğrencilerin yaş seviyelerine uygun olduğu için Türkçe 

dersinin amaçlarını gerçekleştirebilecek düzeydedir ” 
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4. SONUÇLAR VE TARTIŞMA 

Öğretmenlerin “İlköğretim Türkçe ve Matematik Ders kitaplarını Genel Değerlendirme 

Ölçeği”ne İlişkin Ortalama Puanlarına dikkat edildiğinde; kitaplardaki metinlerin öğrenme ilkelerine 

uygunluğu, gereksiz bilgi ve fazla ayrıntının olması, metinlerde verilmek istenen mesajın açık ve 

anlaşılır olması, konular kapsamında seçmeli test türü sorulara yer verilmesi konularına olumsuz görüş 

bildirdikleri görülmektedir. Bunların dışında kalan konularda ise genel olarak olumlu görüşler içerisin 

delerdir. Yani öğretmenlerin okutmuş olduğu ders kitaplarına dair; metinler ve kitaplarda gereksiz 

ayrıntılara yer verilmesi dışında genellikle olumlu düşünceler içerisinde oldukları söylenebilir.   

Çalışmanın nitel kısmı olan yarı yapılandırılmış görüşme formunda, öğretmenlerin Türkçe 

ders kitaplarına ilişkin olarak (1) teknik tasarım ve düzenleme yaklaşımına (2) öğrenme-öğretme ve 

ölçme-değerlendirme yaklaşımına ve (3) kitaplarda yer alan metinlerin Türkçe dersinin amaçlarını 

gerçekleştirme yeterliliğine ilişkin görüşlerinin alınması amaçlanmıştır. Bu doğrultuda genel olarak 

öğretmenlerin kitapları teknik tasarımı ve düzenlenme açısından yeterli buldukları görülmektedir. 

Kitaplarda kullanılan resimlerin ve fotoğrafların öğrenmeyi etkili ve eğlenceli hale getirdiği 

öğretmenlerin çoğunluğu tarafından belirtilmiştir. Ancak bu olumlu görüşlerin yanı sıra aynı konuda 

olumsuz görüşe sahip olan öğretmenler de mevcuttur. Öğretmenlerin bir kısmı gereğinden fazla 

resimlere yer verildiğini, resimlerle metinlerin uyuşmadığını, kitap kapaklarının renginin çabuk 

solduğunu belirttikleri görülmektedir.  

Kitapların öğrenme-öğretme ve ölçme-değerlendirme yaklaşımıyla ilgili olarak 1 öğretmen 

hariç katılımcıların tamamının kitapları yeterli gördüğü görülmektedir. Görüşme formuna ilişkin bu 

bulgu ölçek sonuçları ile elde edilen öğretmen görüşleri ile paralel doğrultudadır. Zira ölçek 

sonuçlarına göre öğretmenlerin ölçme-değerlendirme yaklaşımı açısından kitapları olumlu buldukları 

görülmektedir. Ancak incelenen görüşme formlarında öğretmenlerin bu konuda ayrıntılı 

betimlemelerden kaçınmalarından dolayı konu ile ilgili yeterli alt boyuta ulaşılamadığı düşünülebilir. 

Yine öğretmenlerin genel olarak kitapların ölçme-değerlendirme ve öğrenme-öğretme yaklaşımları ile 

ilgili olumlu düşünceleri olsa da SBS’ye yönelik test sorularını da içermesi gerektiğini savundukları 

görülür. Bu durumun ülkemizdeki sınav kaygısından kaynaklandığı düşünülebilir.  

Türkçe ders kitaplarında yer alan metinlerin Türkçe dersinin amaçlarını gerçekleştirme düzeyi 

ile ilgili olarak ise öğretmenlerin büyük çoğunluğunun olumsuz görüşler içerisinde olduğu 

görülmektedir. Bu bulgunun ölçek sonuçlarıyla da paralellik gösterdiği düşünüldüğünde öğretmenlerin 

genel olarak metinleri kalitesiz buldukları sonucuna ulaşılabilir. Öğretmenlerin bu görüşlerine ilişkin 

alt boyutlara bakıldığında ise büyük çoğunluğun metinlerin uzun olmasından, edebi zevk 

oluşturmaktan uzak oluşundan ve öğrenci seviyesinin üzerinde oluşundan bahsettiği görülür. Olumlu 

görüş bildiren 5 öğretmenin ise formlarında bu soruya ilişkin derinlemesine bilgi yer almadığı 

görülmektedir.  

Sonuç olarak öğretmenler, genel olarak Türkçe ders kitaplarından memnun olsalar da 

kitaplarla ilgili bir takım eksiklikler olduğunu da düşündükleri görülmektedir. Benzer olgu ve 
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kullanımların öğretmenler açısından farklı olarak değerlendirildiği görülmektedir. Örneğin kitaplarda 

çok resim yer alması bazı öğretmenler tarafından olumlu karşılanırken bazı öğretmenler tarafından 

olumsuz karşılanmaktadır. Bu durumun öğretmenlerin ders kitaplarından beklentileri ile alakalı olduğu 

düşünülebilir. Çalışmanın hem nitel hem de nicel bulgularından bir tanesi de kitaplarda yer alan 

metinlerin Türkçe dersinin genel amaçlarını gerçekleştirme yeterliliğinden yoksun olduğudur.  

 

5. ÖNERİLER 

 Ders kitaplarında kullanılan metinlerin kalitesini arttırmak, metinleri Türkçe derslerinin 

amaçlarını gerçekleştirecek düzeye çıkarmak, Türk ve Dünya edebiyatlarının araştırılarak Türkçe ders 

programında yer alan temalara uygun metinlerin tespit edilmesi amacıyla çocuk edebiyatı 

yazarlarından, akademisyenlerden, öğretmenlerden ve ders kitabı yazarlarından oluşturulacak bir 

komisyon MEB bünyesinde kurulabilir. 

 Kitaplar Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca onaylanarak beş yıl süre ile ders kitabı olarak 

kullanıma girer. Bu süre zarfında kitapların eksiklikleri tespit edilse dahi yayın evi istemediği sürece 

yanlışların giderilmesi mümkün olmamaktadır. Bu nedenle bu sürenin opsiyonu Milli Eğitim 

Bakanlığında saklı kalacak şekilde tekrar düzenlenmesi hataların çabuk giderilmesi açısından ve ders 

kitaplarının güncelliğini koruması açısından daha yararlı olabilir. Günümüzde yaşanan hızlı gelişme ve 

değişmelerde göz önüne alınacak olursa beş yılın bir yayının güncelliği açısından oldukça uzun bir 

süre olduğu düşünülebilir.  

KAYNAKÇA 

Toprak, T. (1993) İlkokul Ders Kitaplarının Öğretim Programlarına Uygunluğunun Değerlendirilmesi 

(Adana İlinde Bir Araştırma). Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi: Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, Ankara.   

Bilgin, N. (2006) Sosyal Bilimlerde İçerik Analizi Teknikleri ve Örnek Çalışmalar. Ankara: Siyasal 

Kitabevi.  

Demirel, Ö. ve Kıroğlu, K. (2005) Konu Alanı Ders Kitabı İncelemesi. Ankara: PegamA Yayıncılık.  

Aslan, Z. ve Doğdu, S. (1993). Eğitim Teknolojisi Uygulamaları ve Eğitim Araç Gereçleri. Ankara: 

Tekışık Ofset.  

Karamustafaoğlu, O., Yaman, S. ve Karamustafaoğlu, S. (2005). Fen ve Teknoloji Eğitiminde 

Öğrenme ve Öğretim Materyalleri. Yayımlandığı Kitap T. Kesercioğlu ve M. Aydoğdu 

(Editörler), Fen ve İlköğretimde Teknoloji Öğretimi. Ankara: Anı Yayıncılık.  



II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi  1628  
 

II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongre Kitabı 

Özbay, M (2003) Öğretmen Görüşlerine Göre İlköğretim Okullarında Türkçe Öğretimi. Ankara: 

Gölge Ofset Matbaacılık.  

Karababa, C. ve Erdem, A. (2008) Türkçe Ders Kitaplarının İçeriği ve Öğretim Programına 

Uygunluğu. Uluslar arası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu Bildirileri 14-16 Mayıs 2008 

Çanakkale. 

Kılıç, D. (2005) Ders Kitabının Öğretimdeki Yeri. Konu Alanı Ders Kitabı İncelemesi (Ed: Özcan 

Demirel ve Kasım Kıroğlu), Ankara: PegemA Yayınları.  

Şahin, A. (2010) ilköğretim ikinci ve üçüncü sınıf türkçe ders kitabı, öğrenci çalışma kitabı ve 

öğretmen kılavuz kitabının öğretmen görülerine dayalı olarak değerlendirilmesi. Milli Eğitim 

Dergisi. 39: 185, 48-64.  

Semerci, Ç. (2004) ilköğretim türkçe ve matematik kitaplarını genel değerlendirme ölçeği. C.Ü. Sosyal 

Bilimler Enstitüsü Dergisi. 28, 49-54.  

Kaptan, Saim (1998), Bilimsel Araştırma ve İstatistik Teknikleri. Ankara, Bilim Yayınları.  

 

  



II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi  1629  
 

II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongre Kitabı 

YAPILANDIRMACI YAKLAŞIMIN BAKIŞIYLA 

TEKERLEMELERDEN TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE YARARLANMA VE 

ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 

Mehmet TOK 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkçe Eğitimi Bölümü, 
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 ÖZET 

Tekerlemeler, çocuklar için sözlü edebiyatın en önemli ürünlerindendir. Çocukların dil ve 

zihin gelişimine birçok katkı sağlamaktadır. Okul öncesi dönemde çocukların oyunlar ve masallar 

vasıtasıyla tanıştığı tekerlemeler, içyapı ve dış yapı özellikleri ile çocukların edebi kişiliklerinin 

gelişmesini sağlayan zengin bir türdür. Ancak tekerlemelere daha geniş bir açıdan bakılması 

zorunluluğu vardır. Tekerlemelerdeki kelime düzleminin tam olarak anlaşılamadığı görülmektedir. Bu 

çalışmada, anlamsız ve basmakalıp görülen kelimeler arasında anlam bağları değerlendirilmiştir. Bu 

bağlamlar, bir zenginliktir ve çocukların dil ve zihinsel gelişim sürecinde sağlam bir alt yapı 

kurmalarına yardımcı olmaktadır. 

Yapılandırmacı yaklaşımın en önemli anlayışlarından biri, önceden yapılanmış bilgilerin bir 

temel oluşturması, yeni bilgilerin ise bu temel üzerine inşa edilmesidir. Çocukların okul öncesinde 

doğal ortamlarda elde ettiği bu temel yapının ilköğretim I.kademede yer yer metin olarak kullanıldığı 

görülmektedir. Ancak tekerlemeler, II. kademe ders kitaplarında yer almamaktadır. Tekerlemelerden 

II. kademede de yararlanıldığında, çocuklar gerek dilsel gerekse zihinsel gelişimleri açısından değişik 

kazanımlar elde edecektir. Çünkü okul öncesi ve İlköğretim I.kademede tekerlemelerden sadece ses 

benzerlikleri bakımından yararlanan çocuklar, bu dönemde soyut düşüncenin gelişimiyle birlikte 

anlam bakımından da tekerlemelerden yararlanacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Tekerlemeler, yapılandırmacı yaklaşım, türkçe öğretimi, zihinsel gelişim 

ABSTRACT 

Jingles are one of the most important products in oral literature. They contribute a lot of things 

to the children’s language and mental development. Jingles which the children in pre-school grades 

meet by games and tales are kinds with their internal and external structures. But it is necassery to 

examine the jingles in a large view. It is seen that the vocabulary structure in jingles are not 

understood completely by researches. In this research it is evaluated the semantic relation of the 
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vocabularies which are seen as a meaningless and stereotyped. These contexts are richness and help 

children make a better backround in language and mental development progress. 

One of the most important view of the constructivist approach is to constitute a basic with the 

knowledge was built previously and to build the new knowledge on these knowledges. It is seen that 

this basic structure which the children get from a natural environment is used occasionally in primary 

schools between 6 to 11 ages. But jingles are not used in the books used for primary school students 

ages between 12 to 15. When it is benefited from jingles fort he age of 12 to 15 years old students, the 

children get different acquisitions both linguistically and mentally. Because the children who benefit 

from the jingles only as on audio analogy in primary schools and pre-schools, benefit from jingles 

semantic view with the development of abstract thought, too.   

 Key Words: Jingles, constructivist approach, turkish teaching, mental development 

 

GİRİŞ 

Çocukların dil ve düşünce gelişimleri henüz yazıyı öğrenmeden şekillenmeye başlar. 

Çocukların dilsel, zihinsel ve duyuşsal gelişimleri aileden ve yakın çevreden etkileşimle sürer. 

Bebeklikten başlamak üzere okul çağına kadar geçen evrede çocuk, dil ve düşünce gelişiminde önemli 

gelişmeleri tamamlar. Bu dönem çocuğun henüz yazılı ürünlerle tanışmadığı sadece sözlü iletişimle 

gelişim sağladığı dönemdir.  

Çocuk iki yaşında iki kelimelik cümle kurmaya başlar. Bu cümlelerde birçok dil özelliği 

görülebilir. Soru, emir, olumlu, olumsuz, isimlendirme, niteleme, çoğul ifadelendirmeler çocuk 

konuşmasında yer almaya başlar. (Aydın, 2005:138) Dört yaşlarına geldiklerinde “ne, nerede, niçin, 

nasıl” gibi sorular sorar ve kendisine yapılan açıklamaları ilgi ile dinler. (Oktay, 1999:119) Çocuk beş 

yaşlarına geldiğinde ise duygu ve düşüncelerini rahat bir şekilde ifade edebilir.  

Çocuğun bu dil gelişim serüveninde, ortak Türk kültürü ürünlerinin önemli bir yer tuttuğu 

görülmektedir. Eski dönemlerde çocuklar için eser yazılmadığını da düşünürsek sözlü halk edebiyatı 

ürünlerinin ne kadar önemli bir boşluğu doldurduğu anlaşılacaktır. Çocukların dil ve düşünce 

gelişimlerinde tek ve vazgeçilmez kaynak olarak bu ürünler yer tutmuştur. Çocuğun ilk yaşlarda 

dinlediği ninniler, anlatılan masallar, çocuk oyunlarında kullandıkları tekerlemeler, birbirlerini 

sınadıkları bilmeceler, çevrelerinde anlatılan efsaneler, destanlar ve kahramanlık hikâyeleri, günlük 

hayatta sık sık kullandıkları atasözleri ve deyimler, maniler ve dinledikleri türküler halk edebiyatının 

zengin sofrasında yerlerini alırlar. Çocuklarımızın bu zengin sofradan yeterince faydalanmalarını 

sağlamak gerekmektedir. 
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Sözlü halk edebiyatı ürünlerinden tekerlemelerin çocuklar için ayrı bir önemi vardır. Çocuklar, 

oyun çağını yaşadığı ve sosyalleşmeye başladığı dönemde tekerlemeleri kullanmaya başlar. Şiirsel 

halk edebiyatı ürünlerinden tekerleme, birçok özelliği ile Türkçe’nin doğal yollardan öğrenimine 

katkıda bulunmaktadır. Tekerlemeler hakkındaki değişik kaynaklara bakıldığında, tekerlemelerin 

çocuklara kazandırdıklarını şu şekilde sıralayabiliriz: 

1- Tekerleme, çocuğun dinleme, konuşma ve anlam yapılarının, cümlelerin, dilin 

özelliklerini sık sık yapılan tekrarla ezber alışkanlığını kazandırarak çocuğun psikomotor 

becerilerinin gelişmesine katkıda bulunur. (Çevirme,2004:7) 

2- Tekerlemelerde ilginç söz oyunları yer almaktadır. Dikkatle incelendiğinde tekerlemelerde 

anlam zenginliği bulunun birçok özlü söz ve atasözlerinin yer aldığı görülecektir. (Yalçın-

Aytaç, 2003:77) 

3- Tekerlemelerde başlıca özellikler, ritmik düzen, akılda çabuk kalınabilirlik, sadelik ve 

sınırsız hayal gücüdür.(Enveroğlu, 2008:275) 

4- Tekerlemelerdeki hareketli anlam zik zaklarının çocuk zihninin hareketliliği ile uyuşması 

ve bu hareketliliğe katkıda bulunması. 

5- Tekerleme, dildeki sembolleri, alegorik anlatımı, sebep-sonuç ilşikisine dayandırarak dilin 

mantıksal dizinini kavratır. Dilin matematiğini geliştirir.( Artun:2009) 

6- Tekerlemelerin önemli bir kısmı da mizaha dayanmaktadır. Mizah duyusal olarak 

algılanan gerçekliği önemsememek, onun yerine gerçek üstü bir dünya kurmak amacıyla 

alaya almaktan kaynaklanan bir durumdur. (Duymaz, 2002:19) Mizahın çabuk bir zihin 

süreci gerektirdiği düşünülecek olursa çocukların erken yaşlarda mizahla tanışık olmaları 

önemlidir.   

7- Tekerlemeler, bilinç akışı yönteminin ilk biçimlerini içinde barındırır. Masal anlatıcısının 

bilincinden belleğinden belirli bir sıra ile anlamsal bir bütünlükle akan düşüncelerin yan 

yana getirdiği yapı çağdaş anlatım tekniklerine benzer. (Yalçın-Aytaç, 2003:76) 

8-   Tekerlemelerde olması imkânsız durumlarla olabilecek olaylar arasında zihinsel olarak 

bir hareket söz konusudur. Ayrıca yalan söylemek için gösterilen beceri de dil becerisi ve 

zeka kıvraklığı gerektirmektedir.(Yalçın-Aytaç, 2003:77) Ancak bu yalan ‘masum yalan’ 

diyebileceğimiz çocuk saflığında yapılmaktadır.  

 

Tekerlemelerin bu saydıklarımız dışında değişik şekillerde faydalarından söz edilebilir. Ancak 

burada çocuğun Türkçe öğretimine katkılarından bahsettiğimiz için dil ve düşünce ekseninde yaptığı 

katkı düşünülmüştür. 

Bununla birlikte, tekerlemelerin tam olarak anlaşıldığını da söylemek mümkün değildir. Ya da 

başka bir ifade ile tekerlemelere daha bir geniş açıdan bakılması ve işlevlerini ortaya çıkarmak 
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bakımından ele alınması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Tekerlemeler ile ilgili yapılan tanımlamalara 

baktığımızda genel olarak bu sözlerin anlamsızlığı ve rastgeleliği vurgulanmıştır.  

Çoğunlukla basmakalıp söz.(TDK Sözlüğü) 

 Geleneksel basmakalıp bir nitelik kazanmış söz, sözler. (Büyük Larousse Sözlük ve 

Ansiklopedi, 1986:11358) 

 Tekerlemelerde birbiriyle anlam yönünden ilgisi olmayan düşünceler anlam yönünden 

sıralanır.(Artun, 2009) 

Ağızlarda yuvarlanan söz… Saçma sapan söz… Eş sesli kelimelerle kurulu konuşma… ( A. 

Tekin, 1995:589) 

Bu tanımlara baktığımızda tekerlemelerdeki kelimelere ve anlamlara bakış açısı 

görülmektedir. Oysa tekerlemelerde anlamsal ilişkiler kurulabileceği, ilk bakışta saçma görünen 

kelimeler arasında bir bağ kurulabileceği de muhakkaktır. Tekerlemelerdeki bu anlatım tarzı, 

edebiyatımızda çokça tartışmalara neden olan II. Yeni Şiir Akımına benzemektedir. Gerek bu şiir 

akımının mensubu şairler gerekse eleştirmenler bu şiiri “anlamsız şiir” olarak görmüşlerdir. II. Yeni 

sanatçılarının “Şiir geldi kelimeye dayandı.” “Şiir kelimelerle kurulur.” “Şiir sırf kelimeciliktir.” 

sözleri, bu şiir hareketiyle dadaizm, sürrealizm ya da letrizm ile arasında benzerlikler kurulmasına yol 

açmıştır.(Geçgel, 2006:129) Tekerlemeler ile ilgili L. Sami Akalın’ın yaptığı tanıma bakınca 

edebiyatımızda büyük bir yeri olan akım ile tekerlemeler arasında mühim bir münasebet 

kurulabileceği görülmüştür. Akalın(1984:277)’a göre tekerlemeler, genellikle ölçülü, kafiyeli, 

simetrili, onomatopeli ve sürrealist anlamlı söz dizisidir. Akalın, tekerlemelerde yer alan bu sözleri, 

sürrealist ve anlamlı olarak nitelemiştir. O halde ilk bakışta münasebetsiz gibi görülen bu anlamsızlık 

biraz ciddiyetle ele alındığında değişik anlamları içinde barındıran bir yapı olarak karşımıza 

çıkmaktadır.  

Basit bir tekerleme olan “o piti piti, karemela sepeti, terazi lastik, jimnastik…” tekerlemesinde 

anlamsal olarak terazi-lastik-jimnastik kelimeleri bir bütünlük oluşturur. Jimnastik yapacak kişinin 

lastik gibi esnek bir yapıya sahip olması ve terazi gibi dengeli olması gereklilikleri bir çırpıda 

anlatılmış gibidir. Dengede kalan bu kişinin elindeki sepeti de düşürmemesi gerekmektedir.  

 Bu bağ kurmalar kelimeler dünyasında çok hızlı bir araçla seyahat etmeye benzer. Uzak 

çağrışımlı kelimeler arasında sürekli gelgitler yaşayan çocuk zihni adeta bir düşünce çalışması 

yapmaktadır. Bu hızlı seyahatler özellikle çocukların zihinsel gelişimlerine katkı sağlamaktadır.  

Üstelik çocuklar bu çalışmayı çok eğlenceli bir şekilde yapmaktadır.  

 O halde çocukların ilk önceleri müziksel bir ritim ve kafiyeli sözleri ile kullandıkları 

tekerlemeler, soyut düşüncenin gelişimiyle birlikte anlamsal olarak da değerlendirilebilecek bir 
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yapıdadır. Bu nedenle yapılandırmacı yaklaşım anlayışının ilke olarak verdiği düşünceler ışığında 

tekerlemelerin çocuğun dil öğrenimine yaptığı katkılara geçmek istiyoruz.  

Bu katkıların en önemlilerinden birini İlham Enveroğlu yapmıştır. Enveroğlu(2008:275)’a 

göre tekerlemelerde, ritmik düzen, akılda çabuk kalınabilirlik, sadelik ve sınırsız hayal gücü özellikleri 

vardır. Çocuk psikolojisine yatkınlığı ve insan beyninin çağrışımlı doğal düşünme biçimine 

uyumluluğu sayesinde tekerlemeler, çocuk ruhunda eşsiz kazanımlar ve beklenmedik açılımlar 

yaratmaktadır. Enveroğlu’nun belirttiği bu açılımlar, tekerlemelerin sistemli kullanılması ile çocuk 

zihninin çağrışımlı yapısı geliştirilecek ve genel manada zihin gelişimine katkı sağlanacaktır. 

Yapılandırmacı yaklaşımın en önemli anlayışlarından biri, önceden yapılanmış bilgilerin bir 

temel oluşturması, yeni bilgilerin ise bu temel üzerine inşa edilmesidir. Bu anlayış bize kişilikli, 

kimlikli, doğru ve sağlıklı düşünen bir bireyin oluşmasında eski bilgilerin sağlam temellendirilmesinin 

önemini vurgulamaktadır. Bu açıdan çocukluk dönemi ve bu dönemdeki her bir etkinlik ayrıca önem 

kazanmaktadır. Sözlü halk edebiyatı ürünleri ve bunlardan tekerlemelerin bu açıdan ele alınması 

gerekmektedir. 

Yapılandırmacı öğrenme, var olanlarla yeni elde edilen bilgiler arasında bağ kurma ve her elde 

edilen bilginin eskilerle bütünleştirme sürecidir. Bu açıdan çocukların tekerlemelerle elde ettiği ve 

yukarıda belirttiğimiz faydaları, çocukların yeni beceriler kazanmasında alt yapı olarak yer edecektir. 

Çocukların yeni becerileri bu alt yapı üzerine kurması kolay olacaktır. 

Yapılandırmacı yaklaşımın aşamalarını şu şekilde sıralayabiliriz. 1- Bilgiyi araştırma 

yorumlama ve analiz etme. 2- Bilgiyi ve düşündürme sürecini geliştirme. 3- Geçmişteki yaşantılarla 

yeni yaşantıları bütünleştirme. (Şaşan, 2002:74-75) Bu süreçler tekerlemeler konusuna da 

uyarlandığında, ilköğretim II. Kademe öğrencilerine kazandırılabilecek birçok beceri olduğu 

görülecektir. Öğrencilerin aktif olacağı bu süreçte, onların geçmişten getirdikleri birikimin yeni 

bilgilerle bütünleşmesini sağlayacak etkinlikleri oluşturmak gerekmektedir.  

Etkinlikleri oluştururken tekerlemelerde yer alan yapılara bakmak gerekmektedir. 

Tekerlemelerde iki yapı söz konusudur. İç yapı ve dış yapı. İçyapı tekerlemelerin anlam kısmını dış 

yapı ise şekil kısmını oluşturur. İçyapı sayesinde tekerlemeler ile çocuklara dilin anlam zenginlikleri 

sezdirilir. (zıt kelimeler, eş sesli kelimeler, eş anlamlı, yakın anlamlı, karşılaştırma anlamı… ) 

Tekerlemelerde anlamsız kelimeler de yer alır ancak bunlar, sadece ses benzerlikleri kurar ve dikkat 

çekmeye yarar. (Akçiki bakçiki, karakedi rongo…) Tekerlemelerdeki dış yapılar ise kafiye, kafiye 

şeması, kelime tekrarı ve hece öğretisi açısından önemlidir.(Önal, 2002:9) Tekerlemelerde yer alan bu 

yapılar çocukların edebiyat dünyasına girmesinde alt yapı oluşturmaktadır. 

Ayrıca tekerlemelerde dikkat çeken önemli bir özellik de dizeler arasında yer alan yakınlık, 

benzerlik ve zıtlık kavramlarının algılamayı kolaylaştırmasıdır. Bu dizeler arasındaki bağlantı, 
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çağrışım yapmakta ve öğrenmeyi kolaylaştırmaktadır. Tekerlemelerde yer alan bu çağrışımlı hayal 

dünyası çağdaş eğitim sisteminde yerini Metafor sistemi olarak almıştır.(Enveroğlu, 2008:277) 

Tekerlemelerdeki bu sistemin doğal olarak sözlü kültürümüzde yer alması üzerinde önemle durulması 

gerektiğini gösterir.  

Yeni eğitim-öğretim programına göre hazırlanmış Türkçe ders kitaplarını incelediğimizde, 

tekerlemelerin ilköğretim II. Kademe ders kitaplarında metin olarak yer almadığını görmekteyiz. 

Yukarıda özetlediğimiz faydaları içinde barındıran tekerleme metinlerinin ikinci kademede yer alması 

gerekmektedir. Ayrıca yer alan şiir metinlerine yardımcı olması bakımından öğrenci çalışma 

kitaplarında çocukların edebi gelişimini sağlayacak etkinliklere yer verilmelidir. I. kademe Türkçe 

ders kitaplarını incelediğimizde tekerlemelerin nispeten kullanıldığını görmekteyiz. 5. Sınıf ders 

kitabında “Çocukluk Zamanı” adlı şiir tekerlemelerle süslüdür. 4. Sınıf Türkçe ders kitaplarında 

tekerlemelerden hiç yararlanılmamıştır. 3. Sınıfların Türkçe ders kitaplarında tekerleme metni yer 

almamıştır. Ancak tekerleme tarzının hâkim olduğu iki şiir yer almıştır. (Manav Battal elma tarttı, 

Torbaya kattı, üzüm sattı, Kapısını çat kapattı, Suat dörtte gitti yattı… ) Ayrıca öğretmen kılavuz 

kitabında “Ay dede” ve “Gökte Yıldız Sayılmaz” tekerlemeleri metne dikkat çekmek amacıyla araç 

olarak verilmiştir. Çoklu zekâ kuramına göre hazırlanmış 3. Sınıf Türkçe ders kitabında müziksel zekâ 

bölümlerinde tekerlemeler yer almıştır. 2.sınıfların Türkçe ders kitaplarında metin olarak iki adet 

tekerleme tarzında yazılmış şiir yer almıştır. Tekerleme diyebileceğimiz özellikteki bu metinler, 

kitapta şiir olarak ele alınmıştır.   

Tekerlemelerden, okul öncesi ve I. kademede yaralanıldığı gibi daha geliştirilmiş şekilleri ile 

ilköğretim II. Kademe ders kitaplarında da yararlanılmalıdır. Doğal ortamda çocukların dil ve düşünce 

gelişimlerine katkıda bulunan tekerlemelerin, yapılandırıcı öğrenme modelinin kullanımı ile örgün 

eğitimde de çocuklar için birçok kazanım sağlayacağı muhakkaktır. Çocukların çok yönlü gelişimleri 

için uygun ortam ve etkinlik örnekleri geliştirmek durumundayız. Tekerlemelerin çocuklarda dil 

gelişimi açısından bir alt yapı oluşturduğu düşünülürse onlara şu etkinlikleri yaptırarak yeni beceriler 

kazandırılabilir. 

1-Tekerlemeler, şiire merak sardırmanın eğlenceli bir yolu olabilir.  

Bu düşünceden hareketle çocuklara birkaç tekerleme örneği okunduktan sonra anahtar 

kelimeler verilir. Çocuklardan bu anahtar kelimelerden hareketle kafiyeli ses benzerlikleri 

oluşturmaları istenir. Kafiye çalışması şeklinde yapılan bu etkinlik, anlam ilişkisi kurabilmeye doğru 

zorlanmalıdır. 

Okunacak Örnek Tekerleme     Verilebilecek Anahtar Kelimeler 

Çan çan çikolata,    kitap (sevap, serap, hitap, yap…) 

Hani bize limonata?    Oyuncak(salıncak, bak, kalk, boncuk…) 



II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi  1635  
 

II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongre Kitabı 

Limonata bitti, 

Hanım kızı gitti. 

Nereye gitti 

İstanbul’a gitti. 

İstanbul’dan ne yapacak? 

Terlik pabuç alacak. 

Terliği pabucu ne yapacak? 

Düğünlerde, 

Şıngır mıngır oynayacak. 

2-Çocuklara tekerleme kalıpları kullanılarak hızlı konuşturma etkinliği yaptırılabilir. 

Çocukların oyun tekerlemeleri sayesinde oluşturduğu bu temel yapı, bazı etkinliklerle 

geliştirilebilir. İki çocuktan karşılıklı bir şekilde hazırlanacak şablona bağlı olarak hızlı bir şekilde 

konuşma yapmaları istenir. Çocuklardan biri devamlı ne, kim, nerede, kime sorularını soracak, diğer 

öğrenci de kafiyeli olarak cevap vermeye çalışacak. Çocuklar bu etkinlik için önceden hazırlık 

yapabilirler.   

Okunacak Örnek Tekerleme     Okunacak Örnek Tekerleme   

-Komşu, Komşu!    Gökte ne var? 

-Hu, hu!     Gök boncuğu. 

-Oğlun geldi mi?    Yerde ne var? 

-Geldi.      Yer boncuğu. 

-Ne getirdi?     Annen ne yapar? 

-İnci boncuk.     Pamuk atar. 

-Kime, kime?     Baban ne yapar? 

-Sana, bana.     Potin diker. 

-Başka Kime?     Ablan ne yapar? 

-Kara kediye.     Yün diker. 
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-Kara kedi nerede?    Adın ne Hasan? 

-Ağaca çıktı.     Ha sen ha ben. 

-Ağaç nerede? 

-Balta kesti. 

-Balta nerede? 

-Suya düştü. 

-Su nerede? 

-İnek içti. 

-İnek nerede? 

-Dağa kaçtı.- 

Dağ nerede? 

Yandı, bitti, kül oldu. 

3-Tekerleme örneklerinden hareketle çocuklara olağanüstü olayları anlatan abartma 

sanatının kullanıldığı kafiyeli ifadeler yazdırılabilir.  

Tekerlemelerde yer alan bu anlatım tarzı çocukların mizah ve nükte anlayışının da gelişmesine 

katkı sağlayacaktır. Aşağıda verilen örnek tekerlemelerde yer alan olağanüstü ve mizah unsuru taşıyan 

anlatımlar çocuklara açıklandıktan sonra verilecek giriş cümleleri ile onlardan da buna benzer 

anlatımlar kurmaları istenir. 

Okunacak Örnek Tekerleme   

“Bir varmış, bir yokmuş. Zaman zaman içinde, kalbur saman içinde. Deve tellal iken, horoz 

imam iken, manda berber iken, annem kaşıkta, babam beşikte iken… ben babamın beşiğini tıngır 

mıngır sallar iken, babam düştü beşikten, alnını yardı eşikten… Annem kaptı maşayı, babam kaptı 

küreği, gösterdiler bana kapı arkasındaki köşeyi… ”(Tezel, 1987:136) 

Çocuklar için verilebilecek giriş cümleleri: 

“ İki çocuk: biri aç, biri tok. Yemeyeni aylar olmuş, yiyeni tam dolmuş…” 

“Mevsimlerden kış hava aşırı sıcak, saklanmazsak güneş yakacak…”  
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4- Kelimeler arasındaki anlam ilişkileri tekerlemeler yoluyla fark ettirilebilir. Kafiyeli 

kelimeler ya da zıt kelimeler arasında anlam ilişkileri kurmaları istenir.  

Okunacak Örnek Tekerleme     Anlam İlişkisi Kurulacak Kelimeler 

Oooo..       battı-yaktı 

İğne battı.      kuş-koş 

Canımı yaktı.      teker-şeker 

Tombul kuş. 

Arabaya koş. 

Arabanın tekeri. 

İstanbul’un şekeri. 

Hop hop 

Bundan başka  

oyun yok. 

Verilen bu tekerlemede çocukların kafiyeli sesleri bulmaları istenir. Çocukların bulduğu bu 

kelimeler arasında sadece ses olarak bir benzerlik olmadığı aynı zamanda anlam olarak bir ilişki 

kurulup kurulamayacağı sorulur. Çocuklardan, teker şeklinde yuvarlak şekerlerin olduğu anlamını 

çıkarmaları beklenir. Koşmak eyleminin insanlara ait olduğunu, kuşların insanlardan daha hızlı 

oldukları için bir bakıma koştukları fark ettirilebilir. 

Yukarıda verilen etkinlik örnekleri gibi değişik formatlarda etkinlikler de sunulabilir. 

Görsellerle ve şemalar ile şekillendirilebilir. Türk Edebiyatı’nın önemli şairlerinden Necip Fazıl 

Kısakürek(Kafiye), Orhan Veli Kanık(Gelirli Şiir, Gözlerim, Pırpırlı Şiir) ve Asaf Halet Çelebi (Ömer 

Çocuk, Nurusiyah), şiirlerinin bazılarında tekerlemenin biçim ve anlam özelliklerinden yararlanmışlar 

ve başarılı eserler ortaya koymuşlardır. Birçok şairin bu yolla şiir yazdıkları göz önüne alındığında 

çocukların da bu yolla gelişim kaydetmeleri için çalışmalar yapılabilir.  

SONUÇ 

Çocukların gelişiminde ortak sözlü Halk Edebiyatı ürünlerinin katkısı tartışılmazdır. 

Çocukların dil ve düşünce gelişimine okul öncesinden itibaren katkı sağlamaya başlayan bu 

ürünlerden biri olan tekerlemeler, çocukların sonraki dönemlerde kat edeceği gelişimler için bir alt 

yapı oluşturmaktadır. Yapılandırmacı yaklaşım, önceden öğrenilen bilgiler ile yeni bilgilerin 
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bütünleştirilme sürecidir. İlköğretim II. Kademe öğrencilerine kazandırılacak bilgi ve becerilerde 

tekerlemelerin oluşturduğu yapıdan yararlanılması gerekmektedir. Birçok kazanımın elde edilmesine 

müsait olan bu tür, etkinlikler vasıtasıyla kazanılacak yeni beceriler için elverişli bir yapıdadır. 

Önerdiğimiz etkinlikler bu açıdan önemli olmakla birlikte geliştirilmelidir. 
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 ÖZET 

Bilmeceler, kendine has özellikleri ile Halk Edebiyatı ürünleri içinde önemli bir yer 
tutar. Bilmeceler dikkatle incelendiğinde bilişsel gelişimde yer alan analiz, sentez ve 
değerlendirme basamaklarını içermektedir. Bu çalışmada bilmecelerin özellikleri ortaya 
koyulmuş buradan hareketle ortaya çıkan mantığın önemi üzerinde durulmuştur. Türkçe 
derslerinde ölçme ve değerlendirme çalışmalarında bu düşünce tarzı değerlendirilmelidir. 
Bilmecelerde yer alan bu yapıların öğrencilerin zihinsel, duyuşsal ve dilsel gelişimlerine katkı 
yapacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Bilmece, Ölçme ve Değerlendirme, Halk Edebiyatı, Türkçe Dersi 

ABSTRACT 

 Riddles have an important place in Folk Literature with their own features. When 
riddles examine carefully, it is unterstood that they consist of analyse, sennthesis and 
evaulation which are in cognitive development. In this research, the features of the riddles ara 
explained and the logic forming as a conclusion of these features is stressed. It is benefited 
from hte logic in measuration and evaluation works in Turkish lessons. This logic helps 
students develop their logic mentalls, feelings and linguistic processes.   

 Key Words: Riddle, Mesauration and Evaluation, Folk Literature, Turkish Lesson 

 

1. Giriş 

Eğitim-öğretim faaliyetlerinin en önemli parçalarından biri ölçme ve değerlendirmedir. 

Ölçme öğrencilerin bilgi ve becerilerini sözlü ya da yazılı olarak ortaya koyar. Değerlendirme 

ise bu puanların sonuçlarının ne anlama geldiğini, başarı ve başarısızlık durumlarını belirtir. 

İlköğretimde son programla birlikte uyguladığımız ölçme ve değerlendirmeler şunlardır: 
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Yazılılar, performans ödevleri, proje ödevleri ve ders içi performans. Bu ölçme ve 

değerlendirmeler eğitim faaliyetlerinin son halkasını oluştursa da geri dönüşümleri 

bakımından bir başlangıç da sayılabilir. Bu bakımından hazırlanmış olan programın mantığına 

uygun ölçme ve değerlendirmelerde bulunmak çok önemlidir. 

Yeni eğitim-öğretim programlarının en önemli ilkelerinden biri ezberciliği ortadan 

kaldırmak, doğru düşünmeyi sağlayabilmektedir. Sağlam bir muhakemeye sahip bireyler, 

birçok problemi rahatlıkla çözebileceği gibi karşılaştığı yeni sorunlar karşısında da 

zorlanmayacaktır. Ancak eğitim sistemimizde gördüğümüz aksaklıkların en önemlilerinden 

biri olarak bu sorun gelmektedir. Doğru düşünme, etraflı düşünme, aşamalı düşünme 

konularında zorlanmaktayız. Bunun en önemli göstergelerinden biri, derslerde aynı soru 

kalıplarının öğretildiği halde, öğrencilerin başarısız olmalarıdır.  Sadece rakamları değişen 

matematik sorularının çözülememesi, yüklemi yer değiştirmiş cümlelerin çözümlenememesi 

gibi birçok örnek düşünme yöntemlerimizin geliştirilmesi konusunda fikir vermektedir. 

1.1. Bilmecelerin Önemi 

Burada düşünme ve zihni faaliyetlerin geliştirilmesinde halk ürünlerinden bilmecelerin 

önemi üzerinde durmak istiyorum. Burada üzerinde duracağımız konu bilmecelerin kullanımı 

değil, bilmece mantığının ölçme ve değerlendirmelerde kullanılabilmesidir. Bilmecelerde yer 

alan özelliklerden hareketle ders içi etkinliklerde oluşturulacak mantık, yeni bir açılım 

getirmesi açısından önem arz edecektir. 

Bilmecelerin en önemli özelliklerini belirlemek için bilmeceler hakkında yapılmış 

tanımlara bakmak gerekmektedir. Bilmece alanında önemli çalışmaları olan akademisyenlerin 

tanımlarına bakarak bu özellikleri ortaya koyalım. Zira tanımlar, o terimin en önemli 

özelliklerini ihtiva eder.  

Bilmece, ortak halk yazını türlerinden biri olup, bir nesnenin adını anmadan 

niteliklerini üstü kapalı söyleyerek o nesnenin ne olduğunu, dinleyene bırakan bir söz dizini; 

küçük ve hafif muamma (uyaklı ve düzyazı biçimleri vardır). Ör. / Bir tas yoğurdum var; 

yarısı ak yarısı kara. (Göz) / Sarı tavuk dalda yatar, dal kırılır yerde yatar (Ayva) (BSTS / 

Yazın Terimleri Sözlüğü,1974). 

Bilmeceler hakkında yapılan en önemli ve yaygın tanımlardan biri Şükrü Elçin (1989: 

1)’e aittir:  

javascript:;
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“Bilmeceler tabiat unsurlarıyla bu unsurlara bağlı hadiseleri; insan, hayvan ve 

bitki gibi canlıları; eşyayı; akıl, zekâ veya güzellik nevinden mücerret dinî konu 

ve motifleri vb. kapalı bir şekilde, yakın-uzak münasebetler ve çağrışımlarla 

düşünce, muhakeme ve dikkatimize aksettirerek bulmayı hedef tutan kalıplaşmış 

sözlerdir.” (Elçin1989: 1) 

Bilmeceler, beklenmedik cevapları olan geleneksel sorulardır. Kelime bulmacaları ise 

genellikle ağızdan ağza dolaşır, soranın zekiliğini, dinleyicinin de zekâsını gösterir. Bilmece 

sormak, edebi ifadeyi izlemekle olabilir (Brunvand, 2007:1). 

Bilmeceler hakkında en kapsamlı çalışmalardan birini oluşturan İlhan Başgöz ile 

Tietze bilmece hakkında tarif yapmak yerine bilmecenin özelliklerini vermişlerdir: “Sözlü 

edebiyat türlerinden biridir, şiirsel bir klişe içinde karşılık bekleyen bir küçük sorudur. Çok 

defa nesneyi veya ilkeyi tek bir kelime ile ifade eder. Metinde verilen ipuçları ile bu nesnenin 

bulunması söz konusudur” (Başgöz-Tietze, 1999: 2). 

Bu tanımlar, bize bilmecelerin özellikleri hakkında genel olarak bir bilgi vermektedir. 

Bilmeceler ile ilgili ortaya konan bu tanımlardan çıkarabileceğimiz özellikleri sıralayalım. Bu 

özelliklerden hareketle bilmecenin mantığı ortaya konulmaya çalışılacaktır. 

1.2. Araştırmanın Amacı 

Bu çalışmada bilmecelerin Türkçe öğretiminde nasıl kullanılabileceği ve ölçme ve 

değerlendirme mantığının kazandırılmasındaki yeri ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu amaçla 

çocuk edebiyatı kitaplarında yer alan bilmeceler incelenmiş ve yapı özelliklerinden hareketle 

Türkçe öğretiminde kullanılabilme durumları ortaya konulmaya çalışılmıştır. 

2. Yöntem 

Bu çalışmada bilmecelerin Türkçe öğretiminde nasıl kullanıldığına dair doküman 

analizi yapılmıştır. Bilmecelerin özelliklerinden hareketle Türkçe öğretiminde yer verilen söz 

sanatlarının bilmeceler aracılığıyla öğretimi üzerinde durulmuştur. Bu amaçla çocuk edebiyatı 

kitaplarında kullanılan bilmeceler analiz edilmiş bilmecelerde en çok karşımıza çıkan söz 

sanatları tespit edilmiştir. 
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3. Bulgular ve Yorum 

Öncelikle bilmecenin birinci özelliği gücünü gelenekten almasıdır. Sözlü edebiyat 

ürünleri yapaylıktan uzaktır. Doğal olması bakımından çok besleyici özelliği olan anne sütü 

gibidir. Çocukların gelişimine en fazla katkısı olan ürünlerdir.  

Bilmecelerin geleneksel olmasından sonraki önemli bir özelliği şiirsel olmasıdır. 

Bilmeceler, ortak sözlü kültür ürünlerinden en çok şiire benzeyen türdür. Bu açıdan 

bilmecelerin çocuklar tarafından kullanılması ve bilinçaltlarında bu yapının teşekkül etmesi 

çok önem arz etmektedir. Bilmecelerde yer alan şekil ve anlam özellikleri hem şiir için bir alt 

yapı oluşturmakta hem de düşünce gelişimi açısından ayrı bir önem taşımaktadır. 

Bilmecelerde en çok karşımıza çıkan diğer bir özellik benzetme sanatının 

kullanılmasıdır. Benzetme, şiirde yer alan söz sanatlarının en çok kullanılanlarından biridir. 

Bilmecede sorulan nesnenin bir özelliğinin başka bir nesneye benzetilmesi söz konusudur. Bu 

hususiyet bilmeceyi çözecek kişinin nesneleri iyi tanımasını gerektirmektedir. Bu açıdan 

benzetme sanatı onun çevreyi iyi bir şekilde gözlemlemesini gerektirecektir. Benzetmeler 

bilmecelerde o kadar yaygındır ki verilecek birkaç örnek devede kulak kalacaktır. 

Havadan gelir top gibi 
Suda erir hap gibi(dolu) (Azim, 2006:10) 
 
Dam üstünde kadı gibi 
Gözleri var adı gibi. (Azim, 2006:31) 
 
Dağdan gelir taştan gelir 
Sarı yeleli aslan gelir.  (sel) (Azim, 2006:10) 
 
Yarım kaşık 
Duvara yapışık. (kulak) (Güleryüz, 2003:254) 
 
Bilmecelerde en çok kullanılan sanatlardan birisi tezattır. Mana bakımından birbirine 

zıt kavramların bir bütünlük oluşturması bilmecelerde sık karşımıza çıkan özelliklerden 

biridir. Zıtlıklar varlıkların anlaşılması bakımından önemlidir. Her şey zıddı ile bilinir sözü de 

bu düşünceyi desteklemektedir. Çocuklara iyilik kavramını anlatırken kötülükten 

bahsedilmesi açıklamayı kolaylaştırmaktadır. Ayrıca, bu zıt yapı bütün bilimlerde ve hayatın 

her anında karşımıza çıkmaktadır. Maddeler iletkenlik yönünden metal ve ametal diye ikiye 

ayrılmaktadır. Biyoloji de canlıları incelerken bir sınıflandırma ve vasıflandırma olarak 

karşımıza dişi ve erkek türleri çıkarmaktadır. Yine fizik atomu incelerken ya da elektriği 

analiz ederken artı ve eksi iyon denen çiftlerden bahseder. Nefislerimizde ki zıt karakterler de 
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bir tür çift örneğidir. Mevlana ‘insan ruhunu emdiren iki kuvvet olduğunu, birinci kuvvetin 

şeytani ve nefsi telkinler, ikinci ise meleki kuvvetlerdir.’ der. Bilmecelerde yer alan zıt 

kavramlara birkaç örnek verelim.  

Kuyruğu uzun beli kısa, 
Burnu uzun, kuyruğu kısa (fil) (Azim, 2006:22) 
 
Akşam olunca kaparım. 
Sabah olunca açarım.(göz) (Azim, 2006:22) 
 
İçi daş, dışı daş. 
Ha dolaş ha dolaş…(minare) (Güleryüz, 2003:254) 
 
 
Üstü tül 
Altı gül. (lamba) (Güleryüz, 2003:254) 
 
Bilmecelerde yer alan bu benzetme ve tezatların ileri seviyede kullanıldığında şairlik 

ortaya çıkmaktadır. Nesneler, sembol olarak kullanılarak başka anlamları ifade ederler. Yunus 

Emre’nin bir ikiliğini inceleyerek bilmece gibi ortaya konan yapının ne anlamlara geldiğini 

görelim. 

Bir serçenin kanadın kırk kağnıya yüklettim. 
Çifti dahi çekmedi şöyle kaldı kazını. 
 
Görünüşte bir serçenin kanadını kırk kağnıya yüklediğinden söz ediyor. Fakat serçe 

kanadı o kadar ağırdır ki değil kırk kağnı, çifti, yani seksen kağnı dahi bu yükü taşıyamamış. 

Beyti anlayabilmek için önce dizelerdeki karşıtlıklar üzerinde durmak ve sonra da bunların 

neleri temsil ettiğini bakmak gerekiyor. Dizelerdeki karşıtlıklar serçe ve kağnıdır. Kağnı yerde 

giden ulaşım aracıdır. Eskiden insanlar en ağır yüklerini bu taşıta koyup başka yere 

götürürlerdi. Bunlar taşıdıkları yükler gibi ağır varlıklardır ve yavaş yol alırlar. Serçe ise 

kağnıya nazaran çok hafif bir canlıdır, yürümez, havada uçar ve hızlı yol alır. Beyitte geçen 

kağnı, kağnı ile yolculuk yapmak veya kağnı ile yük taşımak büyük ihtimalle zahirî ilimleri ve 

zahir amelleri temsil etmektedir. Sadece dışı gören, İslâm’ı şekil olarak algılayıp ona göre 

amel işleyen kişiler hakikat yolunda kağnı hızıyla yol alırlar. Taşıdıkları yükler ne kadar çok 

olursa olsun paha yönünden değerli değildir. Riya, menfaat, fani dünyaya sımsıkı bağlılık gibi 

amellerle yüklü kağnılarında moloz, çalı, saman gibi değersiz şeyler taşımaktadırlar. Oysa 

manevi kazanımlar elde eden kişiler bir anda önemli mesafeleri kat edebilir 

Görüldüğü gibi bilmece tarzında yapılmış bir beyitle ne kadar edebi bir anlatım ortaya 

konmuştur. Bu beytin anlaşılması için nesnelerin yüklendiği anlamları bilmek gerekmektedir. 
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Tezat sanatının da kullanıldığı bu beyit bilmecelerin düşünce olarak ne kadar yoğun yapıda 

olduğunu ve bilmecelerin düşüncelerin gelişimi için birer kapı hükmünde olduğunu 

göstermektedir. 

Bilmecelerde yer alan en önemli özelliklerden biri de çevreyi gözlemleme gücü 

kazandırmasıdır. İyi bir şair ya da yazar olmanın belki de en temel şartı, iyi bir gözlemci 

olmaktır. Edebiyatımızda yer alan realist ve natüralist akımlar özellikle çevreyi ele almışlar, 

gözlemi bir yöntem olarak belirlemişlerdir. Realizmin gerçek ve bunu elde etmek için 

kullanılan yöntem durumundaki “gözlem” ilkeleri insan ve toplum içindir.(Çetişli, 2003:84) 

Kişilerin ancak çevre içerisinde bir anlam kazanacağını belirtmişlerdir. Nesneleri ve olayları 

bir sarraf titizliğinde inceleyen insanlar yaratıcı düşünme konusunda başarılı olabilirler. Bu 

açıdan küçük yaşlarda çevreyi ve nesneleri bilmeceler yoluyla gözlemleyen çocuklar önemli 

bir yapı oluşturmaktadırlar. 

Bilmece sorulara cevap vermenin yanında soru sormayı da öğretmektedir. Soru 

sorabilmek öğrenmenin önemli basamaklarından biridir. Soru sormak için düşünmek gerekir. 

Soru sormak için çevreyi gözlemlemek, uygun kelimeleri kullanmak ve yaratıcı zihni faaliyet 

gerektirmektedir.  

Yukarıda saydığımız özelliklerin birleşmesinden doğan mantık nedir? Bilmece, zihni 

hareket ettiren, sadece soru cevaplayan değil soru soran, çevredeki eşya ve hadiselere dikkat 

çeken, benzetme, tezat ve tenasüp gibi sanatları içinde barındıran sözlü bir etkinlik, ezberden 

uzak düşünce yoğunluğu yaşatan bir mantık bütünüdür.  

Türkçe derslerinde metinlerin anlaşılması bakımından yer alan etkinliklere bu bilmece 

tarzının da yerleştirilmesi gerekmektedir. Metinlerle ilgili sorular hazırlanırken hayal gücünü 

çalıştırmaya önem verilmelidir. Çocukları yoğun düşünmeye sevk edecek sorulara bolca yer 

verilmelidir. Çocuklardan, çevredeki eşya ve hadiselerin yorumlanması istenilmeli, bu 

konularda onlardan gözlemlerini anlatmaları istenmelidir. Bu anlatımlar hazırlıksız konuşma 

ya da hazırlıklı konuşma şeklinde olabileceği gibi yazılı anlatım şeklinde de olabilir.   

Ayrıca bilmecelerdeki bu mantığın bir yönü de yaratıcı dil etkinlikleridir. Bilmecelerin 

çocuklar tarafından kullanılması onların dil gelişimine katkı sağlayacak, yaratıcı dil 

becerilerini geliştirecektir. “Çocuk edebiyatında bilmeceler, çocukların sözcük dağarcığını ve 

hayal gücünü geliştirmede, cisimlerin adını vermeden özelliklerini söyleyerek o cismin 

betimlemesini yapmada yaratıcı dil etkinlikleri olarak alınabilir”(Güleryüz, 2003, 253).  
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Bilmecelerde yer alan yapıdan hareketle çocuklara soru sormayı öğretmemiz 

gerekmektedir. Bilgi seviyesindeki sorulardan ziyade üst seviyede soru sormanın yollarını 

göstermeliyiz. Üst seviyede soru sormak üst seviyede bir düşünme gerektirmektedir. Bu da iyi 

bir analiz, sentez ve değerlendirme demektir. Felsefi olarak analizin anlamı bir konuyu bir 

nesneyi, düşünsel ya da gerçekliği yönünden kurucu parçalarına ayırarak yapısının, 

işleyişinin, gelişim yasalarının ortaya konması işlemidir (Püsküllüoğlu 2001: 39). İyi bir 

analiz için kavramlar arasında ilişki kurmak, parçalara ayırmak, farklılaştırmak ve keşfetmek 

gerekmektedir. Bilmeceler yoluyla bu basamakların gelişim göstermesi mümkündür.  

Soru sormanın bir başka basamağı olan sentezi de incelediğimizde bilmecelerdeki 

yapının uygunluğunu görüyoruz. Sentez, ayrı öğelerin ya da parçaların bir araya getirilerek bir 

bütün oluşturulmasıdır (Püsküllüoğlu, 2001: 427). Bilmecelerde birbirinden çok uzak 

kavramların, tezatların bir bütün olarak zihinde tasarlanması bir sentez işidir. Sentez 

aşamasında öğrencilerden öğretilenler ışığı altında sonuçlar çıkarma, yordamalar yapma, 

genellemelere ulaşma gibi davranışlar göstermesi beklenir. Bilmeceyi çözecek kişiden de bu 

kavramlar arasında sentez yapması beklenir.  

Üst seviyede düşünme becerilerinin son aşamasını değerlendirme oluşturmaktadır. 

Değerlendirme analiz ve sentezin neticeye ulaştırılmasıdır. Bunun için de değer biçmek, 

tahmin etmek ve savunmak gerekmektedir. Bilmecelerde yapılan düşünce aşamalarında da 

analiz ve sentezden sonra değerlendirme gelir ve bir tahminde bulunulur. Bu tahmin doğru ise 

düşünme doğru sonuçlanmış olur, yanlış ise bu basamaklar yeniden harekete geçirilir. 

Belki bilmecelerin modern manada eğitimde birebir kullanılmaları dar olsa da bu 

mantığın yerleşmesi bakımından önemli olduğu görülmektedir. Psikanalitik kurama göre 

yazarın yaşadığı hayat, çocukluğu, eğitimi, çevresi, arkadaşları, hastalık ve nevrozları, ruhsal 

durumu, cinsel kompleksleri, bilinçaltı vb. sanat eserinin açıklanmasında, anlaşılmasında rol 

oynar.(Kolcu, 2008:199) Bilmeceler yoluyla oluşturulmuş bir bilinçaltının bireyin gelecek 

hayatındaki düşünme sistemini oluşturması bakımından önemli olduğunu da söylemek 

mümkündür. Çünkü bireylerin kişiliklerinin oluşumunda erken yaşların önemi bilimin kabul 

ettiği bir gerçektir.    

Bilmeceler, köken itibariyle gelenekten gelmekle birlikte çok çeşitli varyantları ile 

bugün karşımıza çıkmaktadır. Nitekim sözlü halk edebiyatı ürünleri zamana göre kendilerini 

yenileyebilme özelliklerine sahiptir. Bu yenileme birçok şekilde karşımıza çıkarken burada 

oluşan hem eğlenceli hem de eğitici zihni faaliyetlerin mantığının eğitimde kullanılması 
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gerektiğine inanıyoruz. Modern manadaki bilmece ve bulmacaların da birçok yönden düşünce 

gelişimine katkı sağladığı muhakkaktır.  

2008 yılında SBS’de çıkan bir soru kelime bulmacası şeklindedir. Öğrencilerin 

çözmekte zorlandığı bu soru aşamalı düşünmenin bir örneğiydi. Birkaç aşamadan oluşan bu 

soruyu çözmekte zorlandılar ya da çok vakit harcamak zorunda kaldılar. Öğrenciler öncelikle 

soruyu anlamakta zorluk çektiler. Onların işini kolaylaştırmak için verilen cümleler belki de 

kafa karışıklığına neden oldu. Soldan sağa sorulan soruların cevapları verilen cümlelerde yer 

almaktaydı. Ancak cümlelerde kelimeler bazen gerçek anlamında değil de mecaz anlamda 

kullanılmıştı. (oyun)  

1. Aşağıdaki bazı kelimelerin anlamları ve bu kelimelerin bu anlamda 

kullanıldıkları cümleler verilmiştir. Bu kelimeleri cümlelerin içinden bularak 

bulmacanın satırlarına yazınız. 

 

      

      

      

 

ANLAMLAR 

Soldan Sağa 

1. Bir işi sağlamak veya bozmak için girişilen gizli çalışma. 

2. Bir konuyu yazılı veya sözlü olarak açıklamaya yarayan kelime dizisi. 

3. Önemli, yararlı, değerli şey. 

CÜMLELER 
• Devlet; tarih, kültür ve tabiat varlıklarının korunmasını sağlar. 
• Hiçbir zaman onların oyununa kanmış değildir. 
• Bu yazıda çoğu türküde rastladığımız basmakalıp sözler vardır.   

Buna göre bulmacanın 3. sütununda yer alan harfler aşağıdakilerden hangisidir? 

 Soruyu incelediğimizde bilgiye ulaşmadaki basamakların kullanıldığını görüyoruz. 

Soruyu çözmek, öğrencinin analiz, sentez ve değerlendirme basamaklarını uygulamasına 
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bağlıdır. Bu açıdan düşünce gelişiminin sağlıklı ve doğru olarak gerçekleşmesinde 

bilmecelerde yer alan mantığın ve yapının doğal olarak yaptığı katkı görülmektedir.      

4. Sonuç ve Öneriler 

 Bilmeceler, doğal olarak insanları düşündüren, nesneleri fark ettiren, nesneler ve 

olaylar arasında ilişkileri ortaya koyan, benzetme ve tezat gibi sanatları kullanarak edebi 

düşünme yapısını oluşturan sözlü edebiyat ürünüdür. Bilgilerin elde edilmesinde kullanılan 

zihinsel aşamaların bilmecelerde doğal olarak kullanıldığını görüyoruz. Bilmeceler, analiz, 

sentez ve değerlendirme çalışmalarını içinde barındıran, bunun yanında edebi bir zevk veren, 

eğlendirirken düşündüren bir türdür. Bilmecelerde yer alan bu özellikler çocukların zihin 

gelişimine katkı yapmaktadır. Bilgi elde etme ve düşünmede kullanılan analiz, sentez ve 

değerlendirmenin hızlı ve doğru bir şekilde yapılmasında bilmece mantığının kullanılması 

gerekmektedir. Bu nedenle bilmecelerden Türkçe öğretimine yönelik kazanımların elde 

edilmesinde bilmecelerden yararlanılabilir. 

 Bilmeceler yapısı nedeniyle şiir türüne benzemektedir. Edebi zevkin kazandırılması ve 

ifade zenginliğinin oluşturulmasında bilmece örneklerinden yararlanılabilir. Şiir yazma gibi 

yaratıcı yazma çalışmalarında bilmece örneklerinden etkinlikler oluşturulabilir. 

Yapılandırmacı yaklaşıma uygun olarak bilmecelerden birçok etkinlikte yararlanılabilecektir.  
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BÖLÜM 18 
 

 

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme  
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ÖZET 

Ortak sınavlar, ilköğretim okullarında 2007-2008 eğitim öğretim yılından itibaren 

uygulanmaya başlanmış sınıflar arası bir ara değerlendirme sınavıdır. Bu sınavlarla sınıflar arası farkı 

ortaya çıkarmanın yanı sıra aynı zamanda öğretmenlerin performansını da ölçmek amaçlanmaktadır. Dolayısıyla 

bu kadar önemli bir amacı gerçekleştirmek için uygulamaya konan ortak sınavların öğretmenlerin görüşleri 

çerçevesinde değerlendirmek oldukça önemlidir. Bu araştırma ortak sınavlarla ilgili öğretmenlerin 

düşüncelerini almak, varsa problemleri belirlemek ve aynı zamanda ortak sınav uygulamalarına 

yönelik öğretmen önerilerini tespit etmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmada nitel araştırma 

desenlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Araştırma grubunu, 2009-2010 eğitim öğretim yılında 

Ankara ilindeki ilköğretim okullarında çalışan 60 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırma grubu 

içerisindeki ilköğretim okullarında çalışan öğretmenlere araştırmacı tarafından hazırlanan görüşme 

formu uygulanmıştır. Görüşme formu ortak sınavlarla ilgili öğretmen görüşlerini açığa çıkaracak 

nitelikte ve şekilde beş adet soru kullanılarak yapılandırılmıştır. Nitel boyutlu veriler içerik analizine 

tabi tutularak belirli kategoriler altında sayısallaştırılmıştır. Araştırma sonunda, öğretmenlerin 

görüşlerine göre ortak sınavların sınıflar arası eşgüdüm, sınıf seviyesini belirlemek ve kazanımların 

kazanılıp kazanılmadığını tespit etmek amacıyla yapıldığı belirlenmiştir.  Okullarda dersi eş zamanlı 

işleyememe, öğretmenler arası işbirliğinin olmaması ve soru hazırlamada yaşanan sıkıntılar ortak 

sınav uygulamalarına yönelik öğretmenlerin yaşadığı sorunların başında geldiği sonucuna ulaşılmıştır. 

Görüşmeye katılan öğretmenlerin ortak sınavların daha çok avantajlarına vurgu yaptıkları, 

dezavantajlarını daha az dile getirdikleri tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: İlköğretim, ortak sınavlar, öğretmen görüşleri 

ABSTRACT 

The common exams that have been administered in primary school since 2007-2008 academic 

year are an interclasses mid-term evaluation. With these examinations, measuring the teachers’ 

performance as well as eliciting the difference among the classes are aimed. Therefore, evaluating 

these examinations in terms of teachers’ views is essentially important to realize the aim mentioned 
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above. This study aims to get the teachers’ considerations on common exams, if exists, to determine 

the problems and their solutions related with common exams. Case study which is one of the 

qualitative research methods has been used in this research. The research group is consisted of 60 

teachers who work in a variety of primary schools in Ankara province in 2009-2010 school year. The 

interview form, prepared by researcher, was administered to primary school teachers in research 

group. The interview form was structured to explore teachers’ views on common exams by using five 

questions. The content analysis was used in order to analyze, sort and quantify the written and verbal 

data. At the end of the study; it is stated that according to the teacher, the purpose of the common 

examinations is to state the level of classes and cooperation between classes and to determine whether 

the objectives of the courses has been achieved or not.  It is concluded difficulties in giving lectures 

synchronously in school, non-existence of cooperation between teachers and having difficulties during 

the preparation of the exam questions are the main problems which teachers faced with.  Teachers who 

participated the interviews emphasized the advantages of the common examinations more than 

disadvantages of it. 

  Key words: Elementary education, common examinations, teacher views 

1. GİRİŞ 

Bilgi toplamak maksadıyla yapılan ölçme ve değerlendirme işlemlerinde birey ya da bireyler 

hakkında belirli bakımlardan kararlar vermek amaçlanır. Herhangi bir birey hakkında verilen 

kararların geçerliği ise elde edilen bilgilerin kapsamlı, doğru ve sayısal olmasına bağlıdır (Tekin, 

2004). Kişilerle ilgili kararlarımız daha çok onları nasıl anlayabileceğimiz noktasına yoğunlaşır.  

Kubiszyn ve Borich (1993) eğitim öğretim sürecinde gerçekleştirilen ölçme ve değerlendirme 

uygulamaları sayesinde elde edilen bilgilerle öğrenciler ve eğitim öğretim süreci hakkında birtakım 

kararların alınabileceğine vurgu yapmaktadır. Bu kararlar; öğretimle,  yönetimle, öğretim programıyla, 

not vermeyle, öğrencilerin gelişim düzeyini, ilgilerini ve yeteneklerini belirlemeyle, öğrencileri seçme, 

yetiştirme, rehberlik ve yönlendirmeyle ilgili kararlar olabilir. Bahsedilen bu kararların alınabilmesinin 

en önemli araçlarından biride testlerdir. Test (sınav), “bireyin davranışlarını standart şartlar altında 

gözlemlemek ve tanımlamak amacına yönelik sistematik bir yöntem” (Cansever, 1984) olarak 

tanımlanmaktadır. Herkes için aynı olan sorulardan oluşan testler, belli sürede ve yerde yapılır 

(Yıldırım, 1999). Testler özellikle formal eğitimde öğrencilerin bir dönem ya da yıl içerisindeki 

başarılarını ölçmede kullanılırlar. Eğitimde başarı “önceden tanımlanmış öğrenme amaçlarının bir 

veya bir grup öğrenci tarafından gerçekleştirilme düzeyi” (Payne, 1997) olarak tanımlanabilir. 

Okullardaki derslerde kullanılan testler başlıca iki amacı karşılamak için yapılır. Bunlardan 

ilki, öğrenmenin izlenmesi olarak ifade edilen öğrencilerin ünitedeki (konudaki veya etkinlikteki) 

öğrenme eksiklerini belirleyerek bu eksikliklerin başka bir ünite geçmeden önce tamamlamak amacına 

yöneliktir. Diğeri ise başarıyı belirleme olarak ifade edilen, öğrencilerin dersin birkaç üniteyi kapsayan 
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bir bölümündeki öğrenme düzeylerini belirleyerek bir yandan onların bu bölümdeki başarılarını ortaya 

koymak, öte yandan da görülebilecek aksaklıkları giderici önlemler almaya yöneliktir (Özçelik, 1997). 

Özetle başarı testleri, okullarda ya öğrencilerin ünitedeki öğrenme eksikliklerini ya da onların dersin 

bir dönemi içindeki öğrenme düzeylerini belirlemek amacıyla öğretmenler tarafından hazırlanır ve 

kullanılırlar.  

Daha çok öğrencilerin bilişsel kazanımlarının ölçülmesinde kullanılan başarı testleri dersin 

kapsamına ve haftalık ders saatine göre değişen sayıda uygulanabilirler. Dört, beş, altı, yedi ve 

sekizinci sınıflarda haftalık ders saati üç ve üçten az olan derslerde en az iki, üçten fazla olan derslerde 

ise en az üç sınav yapılır (MEB, 2003). Yapılan bu sınavlardan görsel sanatlar, müzik, beden eğitimi, 

teknoloji ve tasarım dersleri dışındaki derslerden, öğretmenlerin iş birliği ve ortak değerlendirme 

yapabilmelerine imkân vermek üzere her dönem en az bir sınav tüm zümrelerce birlikte hazırlanır ve 

uygulanır. Bu ortak sınavların sorularıyla birlikte cevap anahtarları da okul zümre öğretmenlerince 

hazırlanır ve cevap anahtarlarında her soru için verilecek puan belirtilir (MEB, 2003). 

Ortak sınavlar 2007-2008 eğitim öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlanmış sınıflar 

arası bir ara değerlendirme sınavıdır. Bu sınavlarla sınıflar arası farkı ortaya çıkarmanın yanı sıra aynı 

zamanda öğretmenlerin performansını da ölçmek amaçlanmaktadır. Dolayısıyla bu kadar önemli bir amacı 

gerçekleştirmek için uygulamaya konan ortak sınavların öğretmenlerin görüşleri çerçevesinde 

değerlendirmek oldukça önemlidir. Bu araştırma, ilköğretim öğretmenlerinin ortak sınavlarla ilgili 

düşüncelerini ortaya çıkarmak, problemleri tespit etmek ve ortak sınavlarla ilgili önerilerini tespit 

etmek amacıyla gerçekleştirilmiştir.  

2. YÖNTEM 

Araştırmada nitel araştırma desenlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Araştırmacı 

tarafından veri toplama aracı olarak geliştirilen görüşme formu, ortak sınavlarla ilgili öğretmen 

görüşlerini belirlemek için ilköğretim okullarında çalışan öğretmenlere uygulanmıştır. Alanla ilgili iki 

uzmanın görüşleri alınarak hazırlanan görüşme formu, ortak sınavlarla ilgili öğretmen görüşlerini 

açığa çıkaracak nitelikte ve şekilde açık uçlu beş adet soru kullanılarak oluşturulmuştur. Formda yer 

alan sorular araştırmacı tarafından hazırlandıktan sonra taslak yapısı, kapsam geçerliliğini test etmek 

amacıyla beş alan uzmanı tarafından incelenmiştir. Alınan görüşler doğrultusunda form gerek içerik 

gerekse biçimsel açıdan yeniden düzenlenmiştir. Görüşme formda bulunan beş adet soru şunlardır: 

“Size göre ortak sınavlar neden yapılmaktadır?”, “Ortak sınavı uygulamalarında karşılaştığınız 

problemler nelerdir? Özellikle hangi konuda problem ya da problemler yaşıyorsunuz?”, “Ortak 

sınavların avantaj ve dezavantajlarının neler olduğunu düşünüyorsunuz?”, “Sizce ortak sınavlar nasıl 

yapılmalıdır?” ve “Daha faydalı ve etkili olabilmesi için ortak sınavlarla ile ilgili neler 

önerebilirsiniz?”. 
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Araştırma grubunu, 2009-2010 eğitim öğretim yılında Ankara ili Keçiören, Mamak, Altındağ 

ve Elmadağ ilçelerindeki ilköğretim okullarında görev yapan ve ortak sınavları bizzat uygulayan 60 

öğretmen oluşturmaktadır. Kolay ulaşılabilir örnekleme çeşidi ilkelerine göre ulaşılan bu araştırma 

grubundaki öğretmenlerin 32’sini kadın, 28’ini ise erkek öğretmenler oluşturmuştur. 

Öğretenlerin görüşme formunda yer alan sorulara ilişkin cevapları içerik analizine tabi 

tutularak çözümlenmiştir. İçerik analizi, toplanan verilerin kavramsallaştırılması ve daha sonra ortaya 

çıkan bu kavramların mantıklı bir şekilde düzenlenerek aralarındaki ilişkileri açıklayabilen temalarını 

içeren bir analizdir (Yıldırım ve Şimşek, 2006). İçerik analizi için öncelikle literatüre dayalı olarak bir 

başlangıç kategori (tema) ve kod listesi oluşturulmuştur. Ayrıca cevapların okunması esnasında ihtiyaç 

duyulan yeni kategori ve kod ilaveleri de yapılmıştır. Tüm cevaplar okunduktan sonra yeniden bir 

düzenleme yapılarak kategori ve kodlara son hali verilmiştir. Yapılan içerik analizi sonucunda 

kavramlar betimsel bir biçimde sunulmuştur. Araştırmanın iç güvenilirliğini önemli ölçüde 

yükselteceğinden (Silverman, 1993) dolayı araştırmanın sonuçları rapor edilirken doğrudan görüşme 

alıntılarına yer verilmiştir. Alıntıların aktarılmasında öğrencilere 1’den 60’a kadar verilmiş olan kod 

numaraları kullanılmış ve Ö1 (öğretmen 1), Ö4 (öğretmen 4) şeklinde gösterilmiştir. Ayrıca cevapların 

analizinde frekans ve yüzde hesaplaması da yapılmıştır. 

3. BULGULAR VE YORUMLAR 

Yapılan içerik analizi sonucunda, ortak sınavlara ilişkin olarak öğretmen görüşlerinin altı ana 

başlık (tema-kategori) çerçevesinde toplandığı görülmüştür. Bunlar (1) amaçlar, (2) uygulama 

sorunları, (3) avantajlar, (4) dezavantajlar, (5) uygulamaya yönelik öneriler ve (6) diğer öneriler 

şeklindeki kategoriler altında toplanmıştır. Ayrıca altı kategori kapsamında 63 alt kod bulunmaktadır. 

Aşağıda her bir kategori ve ilgili kodlara dayalı olarak öğretmen görüşlerinden elde edilen bulgu ve 

yorumlara yer verilmiştir.    

1. Ortak Sınavların Amaçları 

Ortak sınavların amaçları kategorisinin kodlarına ilişkin öğretmenlerin katılım düzeyleri sayı 

ve yüzde olarak Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1. İlköğretim Öğretmenlerinin Ortak Sınavların Amacına İlişkin Görüşleri 

Amaçlar f    % 

Sınıflar arası eşgüdüm 17 18,5 

Sınıf seviyesini belirlemek 13 14,1 

Kazanımların kazanılıp kazanılmadığını tespit etmek 12 13,0 

Öğrencileri aynı sorularla değerlendirmek 11 12,0 

Sınıflar arasında bireyin yerini belirlemek 10 10,9 
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Eğitim-öğretimdeki farklılıkları gidermek 8 8,7 

Öğrencilerin eksik yönlerini tespit etmek 5 5,4 

Farklı soru şekilleriyle tanışma 4 4,3 

Başarıyı artırmak 4 4,3 

Öğretmenlerin kendilerini değerlendirmesini sağlamak 3 3,3 

Programın uygulanıp uygulanmadığını denetlemek 3 3,3 

Öğretmen başarısını belirleme 2 2,2 

Toplam 92 100 

 

Tablo 1’de görüldüğü gibi öğretmenler ortak sınavların en çok sırasıyla “sınıflar arası 

eşgüdüm, sınıf seviyesini belirlemek ve kazanımların kazanılıp kazanılmadığını tespit etmek”  

amacıyla yapıldığı görüşüne sahiptirler.  

Görüşmeye katılan öğretmenlerden 17’si (%18,5) ortak sınavların yapılmasının en önemli 

amacının “sınıflar arası eşgüdümü” sağlamak olarak değerlendirmiştir. Gerçektende ortak sınavları 

uygulamanın en temel nedenlerinden birinin de koordinasyon yani işlemlerin birbiriyle danışılarak 

planlanıp yürütülmesi amacını taşıdığı söylenebilir. Görüşmeye katılan öğretmenlerin bazılarının bu 

durumla ilgili görüşleri şu şekildedir: “Amacı sınıflar arasındaki uyumu sağlamak ve sınıflar arasında 

eşgüdüm sağlamak. (Ö1)” “Ortak sınavın amacı aynı sınıfın değişik şubeleriyle müfredatın eş zamanlı 

olarak yürütülmesi. (Ö6)” “Sınıflar arası konu birliğini sağlamak… (Ö24)” “Sınıflar arası branş 

bazında koordinasyonu denetlemek ve dengelemek amaçlı olmalıdır. Ancak okullarımızda ne yazık ki 

bu amaç çok önemsenmemekte... (Ö36)” “Zümre öğretmenlerinin koordineli bir şekilde müfredatı 

uygulamaları sağlanıyor. (Ö49)” Öğretmenlerin bu görüşleri de göstermektedir ki ortak sınavlar 

zümre öğretmenlerini birlikte çalışmaya ve programları eş zamanlı uygulamaya yönlendirmektedir. 

Öğretmenlerden 13’ü (%14,1) ise ortak sınavların asıl amacını “sınıf seviyesini belirlemek” 

olduğu şeklinde değerlendirmiştir. Bu görüşün ortak sınavların uygulanma nedenlerinden biri olduğu 

söylenebilir. Katılımcı öğretmenlerden bazıları bu durumla ilgili benzer ifadeler kullanmışlardır: 

“Sınıf seviyesinin hangi durumda olduğunu belirleyebilme amaçlıdır. (Ö4)” “Okul düzeyinde, 

seviyenin tespit edilebilmesi… (Ö29)” “Ortak sınavlar aynı seviyede bulunan farklı sınıflardaki 

öğrencilerin başarılarını değerlendirmek amacıyla yapılır. (Ö39)” Bu ifadeler, öğretmenlerin ortak 

sınavların okuldaki sınıfların seviyesinin ölçülmesi maksadıyla yapıldığını görüşüne sahip olduklarını 

göstermektedir. 

Katılımcı öğretmenlerden 12’si (%13,0) ise ortak sınavların amacını “kazanımların kazanılıp 

kazanılmadığını tespit etmek” olarak değerlendirmiştir. Eğitim-öğretim süreçlerinde yapılan tüm 

sınavların böyle bir amacının olduğu muhakkaktır. Dolayısıyla öğretmenlerin ortak sınavların 

uygulanma nedeniyle ilgili böyle bir değerlendirmede bulunmaları oldukça doğal olduğu söylenebilir. 
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Bu durumla ilgili öğretmen görüşlerini ifade eden bazı cümleler şu şekildedir: “Okuldaki aynı 

seviyedeki öğrencilerin kazanımları kavrayıp kavramadığı ortaya çıkıyor. (Ö7)” “Ortak sınavlardaki 

amaç iki sınıfı iyi ya da kötü diye kıyaslamak yerine sınıf seviyesi dikkate alınarak eksik öğrenilmiş 

konuların belirlenip pekiştirilmesidir. (Ö16)” Öğretmenlerin bu görüşleri ortak sınavların öğrencilerin 

kazanımları kavrama durumlarını belirlemede de kullanıldığını göstermektedir. 

Bunlardan başka ortak sınavların amacıyla ilgili öğretmenlerin sırasıyla “öğrencileri aynı 

sorularla değerlendirmek, sınıflar arasında bireyin yerini belirlemek, eğitim öğretimdeki farklılıkları 

gidermek, öğrencilerin eksik yönlerini tespit etmek, öğrencileri farklı soru şekilleriyle tanıştırmak, 

başarıyı artırmak, öğretmenlerin kendilerini değerlendirmesini sağlamak, programın uygulanıp 

uygulanmadığını denetlemek ve öğretmen başarısını belirlemek” gibi görüşlerinin olduğu 

belirlenmiştir. 

2. Uygulama Sorunları 

Ortak sınavların uygulama sorunları kategorisinin kodlarına ilişkin öğretmenlerin katılım 

düzeyleri sayı ve yüzde olarak Tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 2. İlköğretim Öğretmenlerinin Ortak Sınavların Uygulama Sorunlarına İlişkin Görüşleri 

Sorunlar f  % 

Dersi eş zamanlı işleyememe 20 24,7 

Öğretmenler arası işbirliğinin olmaması  13 16,1 

Soru hazırlamada yaşanan sıkıntılar 12 14,8 

Sınavın güçlüğünün ve soru düzeylerinin ayarlanamaması 10 12,4 

Diğer derslerden zaman alınması (aynı saatte sınavı uygulama) 8 9,9 

Sınavın tek bir öğretmen tarafından hazırlanması 7 8,6 

Gözetmenlerin hassas davranmaması 5 6,2 

Anlaşılmayan soruların açıklanamaması 4 4,9 

Sınav tekrarı yapamama 2 2,4 

Toplam 81 100 

 

Tablo 2’de görüldüğü gibi öğretmenler ortak sınav uygulamalarında en çok “dersi eş zamanlı 

işleyememe, öğretmenler arası işbirliğinin olmaması ve soru hazırlamada yaşanan sıkıntılar” gibi 

sorunlar yaşadıklarını ifade etmişlerdir.  

Görüşmeye katılan öğretmenlerin 20’sinin (%24,7) uygulamaya yönelik olarak algıladıkları en 

önemli sorunun, sınav öncesi “dersi eş zamanlı işleyememe” olduğu görülmektedir. Ortak sınavların 

en önemli yapılma nedenlerinden birisinin farklı sınıflarda farklı öğretmenler tarafından işlenen 

derslerde birliği sağlamak olduğu düşünülürse, derslerin eş zamanlı işlenememesi yapılan ortak 
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sınavlar için çok ciddi bir problem olduğu söylenebilir. Görüşmeye katılan öğretmenlerin bazıları bu 

durum şu şekilde ifade etmişlerdir: “Ortak sınav uygularken öğretmenlerin konu bakımından sınıftaki 

uygulamada geldiği yer bazen sorun çıkarabiliyor. Bu da sınav tarihini etkiliyor ve bazen bir hafta 

sonraya atılmasına sebep oluyor. Çünkü konu bakımından geride kalan öğretmenin diğer 

öğretmenlere yetişmesi gerekiyor. (Ö46)” “Öğretmenler ve sınıflar arasında tam bir işbirliği 

sağlanamaması ayrıca müfredat programının her öğretmen tarafından aynı şekilde uygulanmaması ve 

takip edilmemesi otak sınavları uygulanmasında ciddi bir problemdir. (Ö1)” “Konuların işlenme 

hızları öğretmenlere göre farklılıklar gösterdiğinden öğrenciler görmediği konuyla ilgili sorularla 

karşılaşabiliyor. (Ö60)” “Her sınıfta aynı seviyede ilerleyememe.  Eğitimi aynı öğretmen 

gerçekleştirse dahi bu konu en büyük sorundur. (Ö8)”  Öğretmenlerin bu görüşlerinden yola çıkarak 

işlenmesi gereken konuların eş zamanlı bir şekilde işlenememesi, ortak sınav uygulamalarında sınavın 

zamanını ve sınavda sorulacak soruları etkileyebileceği söylenebilir. 

Öğretmenlerin 13’ünün (%16,1) ortak sınav uygulamalarına yönelik diğer sorunun da 

“öğretmenler arası işbirliğinin olmaması” olduğu görülmektedir. Zaten öğretmenler tarafından ortak 

sınav uygulamalarındaki en büyük sorun olarak görülen “dersin eş zamanlı işlenememesi” durumu, 

“öğretmenler arası işbirliğinin olmaması”  sorunun bir neticesi olduğu söylenebilir. Ortak sınavların 

uygulanma nedenlerine ters düşen bu sorunu öğretmenlerden bazılar şu cümlelerle ifade etmişlerdir: 

“Zümredeki öğretmenlerle ortak çalışmada sorun yaşıyoruz; soruları hazırlama, konuları paralel 

işleme gibi… (Ö22)” “Zümremi oluşturan öğretmen arkadaşlarımın müfredatta verilen sınırlamalara 

uymayarak öğrenci ve sınıf seviyesinden farklı konu alanlarını vermesi bu sınavlarda önemli bir sorun 

teşkil etmektedir. (Ö36)” Öğretmenlerin bu ifadelerinden de anlaşılacağı gibi öğretmenler arası 

işbirliğinin olmaması uygulamadaki diğer sorunlarında başlıca nedenidir. 

Katılımcı öğretmenlerin 12’si (14,8) ortak sınav uygulamalarındaki sıklıkla yaşanan bir başka 

sorununda “soru hazırlamada yaşanan sıkıntılar” olduğu şeklinde değerlendirmişlerdir.  Soru 

hazırlamada sorunlar yaşanılması öğretmenlerin soru sorma ile ilgili farklı tecrübelere ve düşüncelere 

sahip olmalarından, soru sorma ile ilgili eksikliklerinden ve değer yargılarının farklı olmasından 

kaynaklandığı söylenebilir. Bu sorunla ilgili bazı öğretmen görüşleri ise şunlardır: “Öğretmenlerin 

üzerinde durduğu konuların farklılıklar göstermesinden dolayı soruların hazırlanmasında güçlükler 

yaşanmasına neden oluyor. (Ö20)” “ SBS düzeyinde çoktan seçmeli soru hazırlamakta zorlanıyorum. 

(Ö32)” “Bir soru soralım derken diğeri sormak istemiyor. Bazı öğretmenler ders işleme tarzına göre 

soru sormak isterken diğeri sormuyor. Örneğin test mi boşluk doldurma mı vb gibi. Soruları bir araya 

getirmek ve seçmek zaman alıyor. 6-7 saat geçiyor. (40)” “Soru hazırlamak zaman almaktadır. 

(Ö57)”  Bu şekildeki öğretmen görüşleri, öğretmenlerin ortak sınavlarda soru hazırlamada önemli 

birtakım sıkıntılar yaşadıklarını göstermektedir. 
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Ayrıca bu sorunlardan başka öğretmenler ortak sınavların uygulamasında sırasıyla “sınavın 

güçlüğünün ve soru düzeylerinin ayarlanamaması, diğer derslerden zaman alınması (aynı saatte 

sınavı uygulama), sınavın tek bir öğretmen tarafından hazırlanması, gözetmenlerin hassas 

davranmaması, anlaşılmayan soruların açıklanamaması ve sınav tekrarı yapamama” gibi 

sorunlarında olduğu düşüncesindedirler. 

3. Ortak Sınavların Avantajları 

Ortak sınavların avantajları kategorisinin kodlarına ilişkin öğretmenlerin katılım düzeyleri sayı 

ve yüzde olarak Tablo 3’de verilmiştir. 

Tablo 3. İlköğretim Öğretmenlerinin Ortak Sınavların Avantajlarına İlişkin Görüşleri 

Avantajlar f  % 

Sınıflar arası seviyeyi belirleme 19 22,1 

Zümreler arasında işbirliği sağlama 10 11,6 

Öğrenciyi ve öğretmeni okul içinde başarılı olmaya teşvik etme 9 10,4 

Genel sınavlara (SBS gibi) hazırlama  8 9,3 

Farklı soru şekilleriyle tanıştırma 7 8,1 

Daha objektif değerlendirme 6 7,0 

Okul içinde iletişimi artırma 6 7,0 

Soru hazırlama kolaylığı 4 4,7 

Öğretmenin kendini değerlendirmesi 4 4,7 

Eksik yönleri gösterme 3 3,5 

Dersin eş zamanlı işlenebilmesi 3 3,5 

Sınıflar arası farkı azaltma 3 3,5 

Zamandan tasarruf 2 2,3 

Fırsat eşitliği sağlama 2 2,3 

Toplam 86 100 

 

Tablo 3’de görüldüğü gibi öğretmenler ortak sınavların en çok sırasıyla “sınıflar arası seviyeyi 

belirleme, zümreler arasında işbirliği sağlama ve öğrenciyi ve öğretmeni okul içinde başarılı olmaya 

teşvik etme” gibi avantajlarının olduğu görüşüne sahiptirler.  

Görüşmeye katılan öğretmenlerin 19’u (%22,1) ortak sınavların en büyük avantajını “sınıflar 

arası seviyeyi belirleme” olarak değerlendirmişlerdir. Ortak sınavların en önemli amaçlarından 

birisinin sınıflar arası farkı ortaya çıkarmak olduğu düşünülürse, öğretmenlerin ortak sınavların sınıflar 

arası seviyeyi belirlemeyi sağladığı görüşünü avantaj olarak değerlendirmeleri uygulanan sınavların 

amacına uygun kullanıldığı ve öğretmenler tarafından doğru anlaşıldığı şeklinde yorumlanabilir. Ortak 

sınavın sınıf seviyesini belirleme gibi bir avantajının olduğunu ifadeden öğretmen görüşleri şu 
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şekildedir: “Avantajı aynı sınıf şubeleri arasında müfredatın eş zamanlı olarak işlenmesini 

gerektirmesi ve öğretmenlerin sınıflarını diğer sınıflara göre değerlendirebilmesidir. (Ö6)” “Farklı 

öğretmenlerin ortak sınav yapması öğrencileri genel içerisinde değerlendirmede bir avantajdır. (Ö8)” 

“Sınıfımızın diğer sınıflar bazında seviyesinin belirlenmesidir. Eksikleri varsa bunların giderilmesidir. 

(Ö42)” “Avantaj olarak seviye belirlemeyi görüyorum. Her sınıfın seviyesi belirleniyor. (Ö49)” Bu 

şekildeki ifadeler, öğretmenlerin ortak sınavları sınıf seviyesini belirlenmesinde kullandıkları ve ortak 

sınavlara ilişkin bu durumu bir avantaj olarak gördükleri şeklinde yorumlanabilir. 

Öğretmenlerin 10’u (%11,6) ortak sınavların “zümreler arasında işbirliği sağlama” gibi bir 

avantajının olduğu görüşündedirler. Ortak sınav uygulamaları öğretmenleri soru hazırlama, konuların 

eş zamanlı işlenilmesi gibi birtakım işlemlerde bir araya getirmektedir. Dolayısıyla öğretmenlerin bu 

şekilde bir araya gelmeleri, aralarındaki iletişimi artırdığı ve onları daha fazla işbirliğine yönelttiği 

söylenebilir. Bir öğretmenin “Öğretmenler birbirinden haberdar oluyor. Hangi konuda nasıl bir teknik 

izledikleri tartışılıyor. Hangisinin daha verimli olduğunu öğreniyorlar. (Ö40)” ve bir başka 

öğretmenin “Bu ortak çalışma öğretmenlerin iş birliğini sağlıyor. (Ö56)” şeklindeki ifadeleri ortak 

sınavların zümreler arası işbirliğini sağlamada oldukça etkili olduğu görüşünü desteklemektedir.  

Katılımcı öğretmenlerin 9’u (%10,4) ortak sınavların “öğrenciyi ve öğretmeni okul içinde 

başarılı olmaya teşvik etme” gibi bir avantajının olduğu görüşüne sahiptirler. Ortak sınavlar, öğretmen 

ve öğrencilerin aynı zamanda ve aynı araç ile değerlendirilmesini sağladığından dolayı öğretmen ve 

öğrencilerin kendi durumlarını daha objektif görme fırsatı sağlayabilir. Bu durum hem öğretmenler 

arasında hem de öğrenciler arasındaki rekabetin oluşmasına neden olabilir. Aynı zamanda öğretmenler 

ve öğrenciler başarılı olmak için tatlı bir yarış içerisine girebilirler. Bir öğretmenin “Öğretmenler 

yarışma hissine kapılarak daha iyi ders anlatma peşine düşebilirler. (Ö35)” ve başka bir öğretmenin 

“Öğrencilerin hırslanması ve en iyi olmak için çabası artıyor. Birbiriyle yarışıyorlar. (Ö47)” 

şeklindeki görüşleri, ortak sınavların öğretmen ve öğrenciyi başarılı olmaya teşvik ettiğini ve bu 

durumu öğretmenlerin bir avantaj olarak değerlendirdiklerini göstermektedir. 

Öğretmenler, ortak sınavların bu avantajlarından başka sırasıyla “genel sınavlara (SBS gibi) 

hazırlama, öğrencileri farklı soru şekilleriyle tanıştırma, daha objektif değerlendirme, okul içinde 

iletişimi artırma, soru hazırlama kolaylığı, öğretmenin kendini değerlendirmesi, eksik yönleri 

gösterme, dersin eş zamanlı işlenebilmesi, sınıflar arası farkı azaltma, zamandan tasarruf ve fırsat 

eşitliği sağlama” gibi avantajlarının olduğu görüşündedirler. 

4. Ortak Sınavların Dezavantajları 

Ortak sınavların dezavantajları kategorisinin kodlarına ilişkin öğretmenlerin katılım düzeyleri 

sayı ve yüzde olarak Tablo 4’de verilmiştir. 
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Tablo 4. İlköğretim Öğretmenlerinin Ortak Sınavların Dezavantajlarına İlişkin Görüşleri 

Dezavantajlar f  % 

Farklı soru şekillerine uyamama 5 17,9 

Soru güçlüklerini ayarlayamama 5 17,9 

Derslerin işlenme akışını bozması 4 14,3 

Öğretmen ve öğrencide başarı olma kaygısı 3 10,7 

Öğretmenler arası rekabet 3 10,7 

Bireysel farklılıkların dikkate alınmaması 3 10,7 

Anlık başarılı  ya da başarısız gösterme 2 7,1 

Öğretmenlerin kazanımları önemseme derecelerinin farklılığı 2 7,1 

Öğrencilerin farklı şeyler öğrenmesini engelleme 1 3,6 

Toplam 28 100 

 

Tablo 4’de görüldüğü gibi öğretmenler ortak sınavların en çok “farklı soru şekillerine 

uyamama ve soru güçlüklerini ayarlayamama” gibi avantajlarının olduğu görüşüne sahiptirler.  

Görüşmeye katılan öğretmenlerin 5’i (%17,9) öğrencilerin “farklı soru şekillerine 

uyamamasını” ortak sınavların en önemli dezavantajlarından biri olarak görmektedirler. 

Öğretmenlerden birinin “Öğrencilerin kendi öğretmenlerinin soru tarzına alışması ve farklı öğretmen 

hazırladığı zaman soruyu görünce şaşırması, yapamaması ortak sınavların en önemli dezavantajı 

bence… (Ö39)” ve başka bir öğretmenin “Öğrenci açısından düşündüğümüzde kendi öğretmeninin 

ders işleyiş tarzına uygun olmayan sorularla karşı karşıya kalabilir. (Ö41)” şeklindeki ifadeleri, 

öğretmenlerin ortak sınavlarda farklı öğretmenler tarafından hazırlanan soru şekillerine öğrencilerin 

uyamamasını bir problem olarak algıladıkları şeklinde yorumlanabilir. 

Öğretmenlerin yine 5’i (%17,9) “soru güçlüklerini ayarlayamama” durumunu ortak sınavların 

en önemli dezavantajlarından biri olarak değerlendirmektedirler. Öğretmenlerin bazıları ortak 

sınavlarda soru güçlüklerinin ayarlanamamasını uygulamada yaşanan önemli sorunlardan biri olarak 

görmektedir. Öğretmenlerden biri bu durumu “Soruların bazıları çok zor olmaktadır. (Ö3)” 

şeklindeki ifadesiyle dile getirmektedir. Bir başka öğretmen ise, “Sorular direkt olarak internetten 

indirildiğinden bazen zor olmaktadır. Öğrencilerin seviyesini etkili bir şekilde ölçmemektedir. (Ö43)” 

şeklindeki ifadesiyle soru güçlüğünü ayarlayamadıklarını, bu durumun nedeni olarak ise soruların 

doğrudan internetten alınmasından kaynakladığını göstermektedir. Ayrıca bu durumun öğrencilerin 

seviyesini ölçmede etkili olmadığını da düşünmektedir. 

Bu dezavantajlarının yanında öğretmenler ortak sınavların sırasıyla “derslerin işlenme akışını 

bozması, öğretmen ve öğrencide başarı olma kaygısı, öğretmenler arası rekabet, bireysel farklılıkların 

dikkate alınmaması, anlık başarılı ya da başarısız gösterme, öğretmenlerin kazanımları önemseme 
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derecelerinin farklılığı ve öğrencilerin farklı şeyler öğrenmesini engelleme” gibi dezavantajlarının 

olduğu düşüncesindedirler. 

5. Ortak Sınavların Uygulamasına Yönelik Öneriler 

Ortak sınavların uygulamasına yönelik öneriler kategorisinin kodlarına ilişkin öğretmenlerin 

katılım düzeyleri sayı ve yüzde olarak Tablo 5’de verilmiştir. 

Tablo 5. İlköğretim Öğretmenlerinin Ortak Sınavların Uygulamasına Yönelik Önerilerine 

İlişkin Görüşleri 

Uygulamaya Yönelik Öneriler f  % 

Sorular zümrelerce birlikte hazırlanmalı 14 16,7 

Bakanlıkça Türkiye genelinde ya da il, ilçe bazında uygulanmalı 11 13,2 

Öğretmen kendi sınıfında gözetmen olmamalı 9 10,7 

Seviyeye uygun sorular hazırlamalı 8 9,5 

Öğretmenler arası işbirliği daha fazla artırılmalı 7 8,3 

Bütün öğrenciler bir arada aynı mekanda sınav olmalı 7 8,3 

Daha kapsamlı sınav planı yapılmalı 7 8,3 

Sorularının güvenirliği, geçerliliği dikkate alınmalı 6 7,1 

Değerlendirmeler birlikte yapılmalı 4 4,8 

Farklı test türleri kullanılmalı 4 4,8 

Soru havuzu oluşturulmalı 3 3,6 

Soru hazırlamada uzman yardımı alınmalı 2 2,3 

Sadece öğretmen değerlendirmesi amaçlı yapılmalı 1 1,2 

Sonuçlar gizli verilmeli 1 1,2 

Toplam  84 100 

 

Tablo 5’de görüldüğü gibi öğretmenler ortak sınavların uygulamasına yönelik en çok sırasıyla 

“sorular zümrelerce birlikte hazırlanmalı, bakanlıkça Türkiye genelinde ya da il, ilçe bazında 

uygulanmalı ve öğretmen kendi sınıfında gözetmen olmamalı” gibi öneriler ileri sürmüşlerdir.  

Ortak sınavların nasıl yapılması gerektiğine ilişkin görüşmeye katılan öğretmenlerin 14’ü 

(%16,7) ortak sınav uygulamalarına ilişkin olarak “sorular zümrelerce birlikte hazırlanması” 

gerektiği görüşüne sahiptirler. Dolayısıyla hazırlanacak ortak sınavların zümre öğretmenlerince 

birlikte hazırlanmasını öğretmenler ilk öneri olarak sunmaktadırlar. Görüşmeye katılan öğretmenlerin 

bazıları bu duruma ilişkin önerilerini şu şekilde ifade etmişlerdir: “Öğrencilerin seviyesi göz önünde 

tutularak ve bütün zümrelerin ortak kararlarıyla sorular hazırlanmalıdır. Müfredat konuları değilde 

öğrencilerin seviyeleri göz önünde tutulmalıdır. (Ö4)” “Ortak sınavlar ilçe de görev yapan bütün 

zümre öğretmenleri tarafından hazırlanmalıdır. (Ö19)” “Her öğretmen eşit soru hazırlamalı ve 
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birbirlerinin sorularının kendi sınıflarına uyup uymadığını kontrol etmeliler. (Ö39)” “Her öğretmen 

belli sayıda soru önermeli. Sonra bütün bu sorular içinden seçmeler yapılmalı veya sorular 

iyileştirilmeli. (Ö56)” Ortak sınav sorularının zümrelerce birlikte hazırlanması soru hazırlamada 

yaşanan sıkıntıları ortadan kaldırabileceği gibi öğretmenler arası işbirliğine de önemli oranda bir katkı 

sağlayacağı söylenebilir.   

Ortak sınavların nasıl yapılması gerektiğine ilişkin öğretmenlerin 11’i (%13,2) “bakanlıkça 

Türkiye genelinde ya da il, ilçe bazında uygulanması” uygulanması gerektiğini düşünmektedirler. 

Bakanlıkça Türkiye genelinde ya da il, ilçe bazında yapılan sınavların ölçme ve değerlendirme 

uygulamalarında uyulması gereken tüm nitelikleri taşıyacağından, bu şekilde gerçekleştirilen ortak 

sınavlarla öğretmen ve öğrenciler daha gerçekçi bir şekilde değerlendirilmiş olacaktır. Bu durumla 

ilgili bazı öğretmen görüşleri ise şunlardır: “Öğrencilerimizin ülke genelindeki öğrencilere göre 

seviyelerini belirleyebiliriz. (Ö3)” “Bence bakanlık düzeyinde seviye belirleme şeklinde yapılmalı; il 

düzeyinde de olabilir. (Ö10)” “İlçe ve ilde de ortak sınavlar düzenlenerek öğrencinin kendini daha 

objektif değerlendirmesi sağlanmalıdır. (Ö11)” “Ortak sınavlar bana göre ülke genelinde öğrenci 

seçimini gerektiren durumlarda yapılabilir. ÖSS, SBS gibi… (Ö35)” “Daha önce yurt dışında görev 

yaptım. Belçika’da bütün ülke genelinde ortak sınav uygulanıyor. Bizde de en azından eğitimde 

bütünlük sağlanması için; bölge genelinde uygulanabilir. (42)”  Bu şekildeki öğretmen görüşlerine 

dayalı olarak, öğretmenlerin ortak sınav uygulamalarının daha profesyonel bir şekilde uygulanması 

gerektiğine düşündükleri söylenebilir. 

Ortak sınavların nasıl yapılması gerektiğine ilişkin katılımcı öğretmenlerin 9’u ise (%10,7) 

“öğretmenin kendi sınıfında gözetmen olmaması” gerektiğini düşünmektedirler. Ortak sınav 

uygulamalarında öğretmenin kendi sınıfında gözetmen olması, sınavın objektifliğini ortadan 

kaldırabilir ve sınavın amacı dışına çıkmasına neden olabilir. Bu bağlamda hem öğretmen hem de 

öğrenci hakkında daha objektif bir değerlendirme yapabilmek ve sınavın yapılış amacına hizmet 

etmesi yani geçerli olabilmesi için kesinlikle öğretmenin kendi sınıfında gözetmen olmaması gerekir. 

Bu durumu bazı öğretmenler; “Ortak sınavlar sırasında öğretmenler de sınıflarını değiştirerek 

gözetmenlik yapmalıdır. (Ö31)”, “Öğretmenler kendi sınıflarına değil değişik sınıflarda gözetmen 

olmalı… (Ö49)” gibi benzer ifadeler kullanarak dile getirmişlerdir. 

Ayrıca bu gibi önerilerin yanı sıra öğretmenlerin ortak sınavların uygulamalarının nasıl 

yapılması gerektiğine ilişkin “seviyeye uygun sorular hazırlamalı, öğretmenler arası işbirliği daha 

fazla artırılmalı, bütün öğrenciler bir arada aynı mekânda sınav olmalı, daha kapsamlı sınav planı 

yapılmalı, sorularının güvenirliği, geçerliliği dikkate alınmalı, değerlendirmeler birlikte yapılmalı, 

farklı test türleri kullanılmalı, soru havuzu oluşturulmalı, soru hazırlamada uzman yardımı alınmalı, 

sadece öğretmen değerlendirmesi amaçlı yapılmalı ve sonuçlar gizli verilmeli” gibi başka önerilerinin 

de olduğu görülmektedir. 
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6. Diğer Öneriler 

Diğer öneriler kategorisinin kodlarına ilişkin öğretmenlerin katılım düzeyleri sayı ve yüzde 

olarak Tablo 6’de verilmiştir. 

Tablo 6. İlköğretim Öğretmenlerinin Diğer Önerilerine İlişkin Görüşleri 

Diğer Öneriler f  % 

Her dönem başı hazır bulunuşluklar ölçülmeli 6 37,4 

Öğrencilerin akademik yeterliliğini tespit edici olarak kullanılmalı 3 18,8 

Tüm sınavlar ortak yapılmalı 3 18,8 

Öğretmenlere ölçme-değerlendirme ve soru hazırlamayla ilgili kurslar verilmeli 2 12,5 

Sınıflar homojen olarak oluşturulmalı 2 12,5 

Toplam 16 100 

 

Tablo 6’da görüldüğü gibi ilköğretim öğretmenlerinin ortak sınavlara ilişkin başka önerileriler 

de sunmuşlardır.  Öğretmenlerin 6’sı (%37,4) öğrencilerin “her dönem başı hazır bulunuşlukların 

ölçülmesi” gerektiğini düşünmektedirler. Hiç kuşkusuz hazır bulunuşlukların ölçülmesi öğretmen ve 

öğrencinin daha doğru değerlendirilmesini sağlayacaktır. Hazır bulunuşlukları ölçülen sınıfın 

göstermiş olduğu süreç içerisindeki kaydetmiş olduğu başarı ya da başarısızlık daha açık ortaya 

konulabilecektir. Ortak sınavların daha etkili olarak kullanılabilmesi için hazır bulunuşlukların her 

dönem başı ölçülmesi durumuna ilişkin bazı öğretmenler, “Okul idaresinin ve eğitimcilerin; sınıfların 

hazır bulunuşluluk düzeyleri ile sınıfta kat edilen mesafeyi doğru görmeleri sağlar. (Ö5)”, “Her 

sınıfın seviyesi başta iyi analiz edilmeli… (Ö7) şeklinde ifadeler kullanmışlardır. 

Bu durumdan başka öğretmenlerin ortak sınavlara ilişkin diğer önerilerinin “öğrencilerin 

akademik yeterliliğini tespit edici olarak kullanılmalı, tüm sınavlar ortak yapılmalı, öğretmenlere 

ölçme-değerlendirme ve soru hazırlama ile ilgili kurslar verilmeli ve sınıflar homojen olarak 

oluşturulmalı” şeklinde olduğu belirlenmiştir. 

SONUÇLAR ve ÖNERİLER 

Araştırmanın sonucunda, ilköğretim öğretmenlerinin görüşlerine göre ortak sınavların en başta 

sınıflar arası eşgüdüm, sınıf seviyesini belirlemek ve kazanımların kazanılıp kazanılmadığını tespit 

etmek gibi yapılış amaçlarının olduğunu tespit edilmiştir. Aslında bu üç sonuç, ortak sınavların en 

temel uygulanma nedenlerinden olduğu söylenebilir. Öğretmenler arası işbirliğinin sağlanarak 

programların birlikte planlanıp yürütülmesi eğitim-öğretim süreçlerindeki birliğin sağlanması 

açısından oldukça önemlidir. Ayrıca sınıf seviyelerinin belirlenmesiyle özellikle öğretmenlerin 

kendilerini değerlendirmelerine imkân tanır. Öğrenciler, okuldaki tüm öğrenciler arasında kendi 
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durumlarını daha açık bir şekilde görebilirler. Araştırma grubunda yer alan öğretmenler öğrencileri 

aynı sorularla değerlendirmek, sınıflar arasında bireyin yerini belirlemek, eğitim öğretimdeki 

farklılıkları gidermek gibi nedenlerle ortak sınavların yapıldığını düşünmektedirler. Tüm bu bakış 

açıları ilköğretim okullarında uygulanan ortak sınavların uygulanma nedenleriyle örtüştüğü 

söylenebilir. 

Okullarda dersi eş zamanlı işleyememe, öğretmenler arası işbirliğinin olmaması ve soru 

hazırlamada yaşanan sıkıntılar ortak sınav uygulamalarına yönelik öğretmenlerin yaşadığı sorunların 

başında geldiği sonucuna ulaşılmıştır. Görüşmeye katılan öğretmenlerin sınavın güçlüğünün ve soru 

düzeylerinin ayarlayamadıkları yönündeki görüşleri öğretmenlerin soru hazırlamada ve ölçme ve 

değerlendirme boyutunda eksikliklerinin olduğunu göstermektedir. Okullarda ortak sınavların 

uygulanması esnasında diğer derslerden zaman alınması yani aynı saatte sınavın uygulanması bazı 

öğretmenlerce sorun olarak düşünülmektedir. Ayrıca görüşme sorularına cevap veren öğretmenlerin 

sınavın tek bir öğretmen tarafından hazırlanmasına, gözetmenlerin sınavlarda hassas davranmamasına, 

öğrenciler tarafından anlaşılmayan soruların sınavı yapılan dersin öğretmeleri tarafından 

açıklanamamasına ve gerektiğinde sınav tekrarının yapılamamasına uygulama sorunları olarak vurgu 

yaptıkları belirlenmiştir. 

Görüşmeye katılan öğretmenlerin ortak sınavların daha çok avantajlarına vurgu yaptıkları, 

dezavantajlarını daha az dile getirdikleri tespit edilmiştir. Bu bağlamda ortak sınavlara ilişkin olarak 

öğretmenlerin olumlu düşündükleri dolayısıyla bu uygulamanın iyi sonuçların olduğu söylenebilir. 

Öğretmenler ortak sınavların daha çok sınıflar arası seviyeyi belirleme, zümreler arasında işbirliğini 

sağlama ve öğrenciyi ve öğretmeni okul içinde başarılı olmaya teşvik etme gibi avantajlarının 

olduğunu düşündükleri saptanmıştır.  Ortak sınavların bu avantajlarından başka genel sınavlara (SBS 

gibi) hazırlama, öğrencileri farklı soru şekilleriyle tanıştırma, daha objektif değerlendirme, okul içinde 

iletişimi artırma, soru hazırlama kolaylığı, öğretmenin kendini değerlendirmesi, eksik yönleri 

gösterme, dersin eş zamanlı işlenebilmesi, sınıflar arası farkı azaltma, zamandan tasarruf ve fırsat 

eşitliği sağlama gibi avantajlarının olduğu belirlenmiştir. Bu avantajlarının yanında öğretmenler, 

öğrencilerin farklı soru şekillerine uyamamasını, öğretmenlerin soru güçlüklerini ayarlayamamasını ve 

ortak sınav uygulamalarının derslerin işlenme akışını bozmasını ortak sınavların en büyük 

dezavantajları olarak düşündükleri sonucu elde edilmiştir. Ayrıca çok az öğretmenin ortak sınavların 

öğretmen ve öğrencide başarı olma kaygısı oluşturduğunu, öğretmenler arası rekabeti artırdığını, 

öğrencilerin bireysel farklılıkların dikkate almadığını, anlık başarılı ya da başarısız gösterdiğini ve 

öğrencilerin farklı şeyler öğrenmesini engellediğini düşündükleri ve bu durumları ortak sınavların bir 

dezavantajının olarak gördükleri belirlenmiştir.  

Öğretmenlerin ortak sınavların nasıl yapılması gerektiğine ilişkin düşüncelerinin daha sıklıkla 

sınav sorularının zümrelerce birlikte hazırlanması, ortak sınavların bakanlıkça Türkiye genelinde ya da 
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il, ilçe bazında uygulanması ve öğretmenin kendi sınıfında gözetmen olmaması görüşlerine 

yoğunlaştığı tespit edilmiştir. Bunlardan başka öğretmenlerin seviyeye uygun sorular hazırlanması, 

öğretmenler arası işbirliği artırılması, bütün öğrenciler bir arada aynı mekânda sınav olması, daha 

kapsamlı sınav planı yapılması, sorularının güvenirliği ve geçerliliği dikkate alınması, 

değerlendirmelerin öğretmenlerce birlikte yapılması, farklı test türleri kullanılması, soru havuzu 

oluşturulması, soru hazırlamada uzman yardımı alınması, sadece öğretmen değerlendirmesi amaçlı 

yapılması ve sonuçların gizli verilmesi gibi başka uygulama önerilerinin olduğu belirlenmiştir.  

Araştırmanın bu sonuçları doğrultusunda ortak sınav uygulamalarının daha sağlıklı ve 

hedeflenen amaçlar doğrultusunda yapılarak elde edilmek istenenlerin kazanılabilmesi için şu 

önerilerin yerine getirilmesi gerekir. Öncelikli olarak öğretmenlerin ortak sınav uygulamalarında 

yaşamış oldukları sıkıntılar giderilmeli, öğretmenler tarafından dezavantaj olarak görülen hususlar 

ortadan kaldırılmalıdır.  Öğretmenlerin ortak sınavların nasıl yapılması gerektiğine ilişkin öne 

sürdükleri önerilerinden ve fikirlerden uygulanabilirliği olanlar özellikle dikkate alınarak uygulanmalı 

ve gerekli düzenlemeler yapılarak bir standarda kavuşturulmalıdır. Ayrıca öğretmenler, ortak 

sınavların yapılış amacı ve uygulanmasıyla ilgili bilgilendirilmeli, ölçme ve değerlendirmeyle ilgili 

özelliklede soru hazırlama, geçerli, güvenilir ve kullanışlı ölçme araçları geliştirme ve uygulama ile 

ilgili hizmetiçi eğitimlere alınmalıdır. Bu önerilerin yerine getirilmesi ortak sınavların amaçları 

doğrultunda yapılmasına imkân verecek ve öğrencilerin, öğretmenlerin ve eğitim-öğretim süreçlerinin 

daha iyi değerlendirilmesine katkı sağlayacaktır. 
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ÖZET 

 Tüm dünyada önemi giderek artan çok yönlü yetişmiş insan gücünün eğitilmesi aşamasında, 

alternatif ölçme ve değerlendirme teknikleri kullanılarak çok çeşitli kazanımların değerlendirilmesi 

mümkündür. Sözü edilen teknikleri içine alan ölçme değerlendirme yaklaşımlarından biri de 

performans değerlendirme olarak adlandırılmaktadır. Öğrenci performansının gözlemlenmesi amacıyla 

gerçekleştirilen etkinlikler arasından performans görevleri ve proje ödevleri öne çıkmaktadır. 

Ödevlerin yapılması aşamasında öğrencilere yol gösteren iki önemli unsur öğretmenler ve öğrenci 

velileridir.  Ödevlere okulda öğretmenler rehberlik etmesine rağmen okul dışında da öğrencilerin 

desteğine ihtiyaç duyduğu velilerin görüşleri önem arz etmektedir. İlgili literatür tarandığında konuyla 

ilgili yapılan çalışmaların daha çok öğretmen-öğrenci odaklı olduğu görülmektedir. Bu bağlamda 

çocuklarının performans görevleri ve proje ödevlerini yaparken gerek bireysel gerek grup içerisindeki 

davranışlarını doğal ortamlarında gözlemleyen veli görüşleri önem arz etmektedir. Bu çalışmanın 

amacı ilköğretim ikinci kademe öğrenci velilerinin performans görevi ve proje ödevlerine yönelik 

görüşlerini belirlemektir. Araştırma verileri ilköğretim ikinci kademe öğrenci velileri ile yapılan yarı 

yapılandırılmış görüşme yoluyla elde edilmiştir. Araştırma sonucunda velilerin performans görevleri 

ve proje ödevlerini faydalı buldukları belirlenmiştir. Ancak performans görevleri ve proje ödevlerinin 

verilmesi ve değerlendirilmesini kapsayan tüm süreç içerisinde meydana gelen sorunlara yönelik 

öğretmenlerden beklentiler veliler tarafından ifade edilmiştir. Araştırma bulgularının, meydana gelen 

sorunların çözülmesi açısından faydalı olacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Performans Değerlendirme, Proje Ödevi, Performans Görevi. 

ABSTRACT 

In the process of educating versatile trained human power whose importance is gradually 

increasing all over the world, it is possible to assess the wide range of acquisitions by using alternate 

the assessment and evaluation techniques. One of the assessment and evaluation approaches which 

cover the mentioned techniques is called as performance assessment. Performance tasks and project 

assignments stand out of the activities aimed at observing the student’s performance. Two primary 
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elements guiding the students in the process of completing the assignments are the teachers and the 

parents. Although the teachers guide the students about their assignments at school, the importance of 

parents’ opinions whose assistance the students seek outside the school, cannot be underestimated. 

The literature on the issue seems to be focusing on more student-teacher relationship. In this respect, 

the opinions of the parents have substantial importance as they have the chances to observe the 

students’ behaviours in their natural environment while they are doing their performance tasks and 

project assignments both individually and within a group.The present study aims to indicate the views 

of the parents of second-grade elementary school students on performance tasks and project 

assignments. The data of the research were gained through semi-built interviews with the parents of 

second grade students. As a result of the research, it was understood that the parents find the 

performance task and project assignments useful. However, all the expectations from the teachers 

about the problems which occur in the whole process of giving and evaluating performance tasks and 

project assignments, were stated by parents. It is considered that findings will prove useful in finding 

solutions to arising problems. 

Key Words: Performance Assessment, Project Assignment, Performance Task. 

GİRİŞ 

 Günümüzde geçerliğini koruyan geleneksel ölçme ve değerlendirme yaklaşımları ve bunların 

teorik temelleri daha çok davranışçı yaklaşımı temel alarak şekillenmiştir (Kan, 2007). Eğitimin her 

basamağında kullanılan ve içerdiği soru tipine uygun olarak adlandırılan geleneksel ölçme 

değerlendirmede kullanılan teknikler; ‘Yazılı Yoklamalar’, ‘Sözlü Yoklamalar’, ‘Kısa Yanıtlı Testler’, 

‘Doğru Yanlış Testleri’, ‘Eşleştirmeli Sorular’ ve Çoktan Seçmeli Sorular’ biçiminde sıralanabilir 

(Bahar vd. 2006, s. 25). Geleneksel ölçme araçlarıyla yapılan değerlendirme, öğrencinin bilgisini 

belirli bir zaman diliminde ölçmeye çalışmakta, öğrencinin başarısını ya da başarısızlığını ayrıntılı 

olarak yansıtmamaktadır (Manning, 1995). Dolayısıyla geleneksel ölçme ve değerlendirme yöntemleri 

üst düzey zihinsel becerileri ölçmede yetersiz kalmakta ve öğrencilerin kendi performanslarının açık 

bir şekilde sergilenmesini engellemektedir. Tüm bunlara rağmen geleneksel ölçme değerlendirme 

yaklaşımları, avantajlarından dolayı geçerliliğini korumaktadır. Geleneksel ölçme ve değerlendirmenin 

avantajları; ekonomik olması, hızlı sonuç vermesi ve çok sayıda öğrenciye aynı anda kolaylıkla 

uygulanabilmesi şeklinde özetlenebilir. 

 1990’lı yıllardan itibaren yaratıcılık, problem çözme ve eleştirel düşünce kavramlarını, 

öğrenme stillerinin içine alan ölçme ve değerlendirme sistemleri oluşturma gerekliliği ortaya çıkmıştır 

(Öncü, 2009). Günümüzde giderek önem kazanan geleneksel değerlendirmelerden işlev ve yapı olarak 

farklı olan değerlendirme yaklaşımı, alternatif değerlendirme olarak adlandırılmaktadır. Pierce ve 

O’Malley’e (1992) göre alternatif değerlendirme; öğrencinin ne bildiğini gösteren ve ne yapabileceğini 

ortaya koyabilen bir değerlendirmedir. Standart veya geleneksel bir değerlendirme değildir. 
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Ülkemizde yapılandırmacı yaklaşımın uygulamaya konulmasıyla öğrenme- öğretme süreçlerin de 

değişiklikler olmuştur. Öğrenme-Öğretme süreçlerinin değişimine bağlı olarak değerlendirme 

biçiminde de değişiklikler yapılmıştır.   

 Yeni programın öngördüğü öğrenci kazanımlarına ne derece ulaşıldığının belirlenmesi 

performansa dayalı değerlendirme yollarının kullanımını gerektirmektedir. Performans değerlendirme, 

öğrencilerin aktif öğrenme yoluyla süreç içerisinde gerçekleştirdikleri çalışmaların, etkinliklerin ve 

süreç sonunda ortaya koydukları ürünlerin değerlendirilmesi olarak tanımlanır (Alıcı, 2008). Bu 

değerlendirme şekli farklı dereceli puanlama anahtarları ile farklı değerlendirme formlarının 

(özdeğerlendirme, akran değerlendirme…) kullanımını da beraberinde getirmiştir ( Kutlu, 2005). 

Ülkemizde, okullarda proje ödevleri ve performans görevleri adı altında performans değerlendirmesi 

yapılmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı ilköğretim kurumları yönetmenliğinde performans görevleri: 

öğrencinin bilişsel, duyuşsal, psikomotor, alandaki becerilerini kullanmasını, geliştirmesini ve 

bir ürün ortaya koymasını gerektiren çalışmaları kapsayan kısa dönemli görevler olarak 

tanımlanmıştır. Proje ödevleri ise; geniş içerikli, yaratıcılık ve üst düzey beceri gerektiren 

öğrencilerin grup halinde ya da bireysel olarak öğretmen rehberliğinde yaptıkları çalışmalardır (MEB, 

2009). Proje ödevleri ve performans görevleri yapılırken öğretmenlerin göz önünde bulundurması 

gereken hususlar ise aşağıda sınıflandırılmıştır (Alıcı, 2008; Akdağ ve Çoklar, 2009): 

 

• Ödevlerin verilme zamanı 

• Okulun fiziki şartları ve bulunduğu yer 

• Öğrencinin ilgi alanı 

• Kaynaklara ulaşılabilirlik 

• Öğrenciye sağlayacağı yarar 

• Nasıl değerlendirileceği 

• Üst düzey zihinsel beceriler gerektiren nitelikte olması 

• Açık ve net ifade edilmesi 

• Çok genel ve kapsamlı olmamalı 

• Yönerge verilmesi  

 

 Ödevlere okulda öğretmenler rehberlik etmesine rağmen okul dışında da öğrencilerin 

desteğine ihtiyaç duyduğu velilerin görüşleri önem arz etmektedir. İlköğretim öğretmenlerinin, 

yapılandırmacı yaklaşım temelinde ölçme ve değerlendirme etkinliklerine ilişkin görüşlerinin 

araştırıldığı bir çalışmanın sonucunda; öğretmenler velilerin desteğinin yetersiz olduğunu belirtmiştir 

(Coşkun, 2009). Browder vd. ise (2005), çalışmalarında alternatif ölçme ve değerlendirmeye yönelik 
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velilerle yapılan görüşmeler sonucunda, velilerin, çocuklarına alternatif değerlendirme teknikleri 

uygulanmasından memnun oldukları sonucunu ortaya çıkarmıştır. Literatür tarandığında konuyla ilgili 

araştırmaların daha çok öğretmen-öğrenci ekseni etrafında yoğunlaştığı tespit edilmiştir. Bu bağlamda 

yapılan çalışmanın ilgili literatüre katkı sağlayacağı beklenmektedir. Bu çalışmanın amacı ilköğretim 

ikinci kademe öğrenci velilerin performans görevi ve proje ödevlerine yönelik görüşlerini 

belirlemektir. 

YÖNTEM 

 Araştırma nitel araştırma desenlerinden örnek olay çalışması niteliğindedir. Veriler ise 2009–

2010 eğitim öğretim yılında Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan bir ilköğretim okulunun, 

ikinci kademe öğrencilerinin velileri ile yarı-yapılandırılmış görüşme yapılarak toplanmıştır. Yarı 

yapılandırılmış görüşme tekniğinde araştırmacı önceden sorularını hazırlar fakat konuya bağlı kalmak 

şartıyla görüşmenin akışına bağlı olarak değişik alt sorular yöneltebilir ve kişinin yanıtlarını açması 

istenebilir(Türnüklü, 2000; Yıldırım ve Şimşek; 2006). Bu çalışmada özellikle velilerin farklı eğitim 

düzeylerinde bulunması ve verdikleri cevaplara açıklık getirilebilmesi için yarı yapılandırılmış 

görüşme uygulanmıştır. Araştırmaya 27 veli katılmıştır. Araştırmanın geçerliği ve güvenirliği alanında 

uzman iki öğretim üyesinin görüşleri doğrultusunda sağlanmıştır. Görüşmeler öğrenciler derslerini 

tamamlandıktan sonra okul kütüphanesinde yapılmıştır. Görüşmeler ses kayıt cihazı ile kaydedilmiş ve 

ardından yazıya dökülmüştür. Elde edilen veriler içerik analizi yöntemi kullanılarak 

değerlendirilmiştir. Analiz aşamasında a) verilerin kodlanması, b) temaların bulunması, c) kodların ve 

temaların düzenlenmesi d) bulguların tanımlanması ve yorumlanması(Yıldırım ve Şimşek, 2006) 

basamakları takip edilmiştir. Ayrıca nitel veriler yüzde ve frekans değerleriyle sayısallaştırılmıştır. 

Bununla birlikte araştırma bulguları sunulurken, velilerin belirttikleri ifadelerdeki temel düşünceyi 

özetleyen cümleler tırnak içerisinde değiştirilmeden yazılmıştır. 

 Görüşme Soruları 

 Araştırmaya katılan velilerin performans görevi ve proje ödevi için, sadece ödev sözcüğünü 

kullandıkları göz önünde bulundurularak, sorular performans ve proje ödevi olarak yöneltilmiştir. 

Görüşmenin başlangıcında demografik özelliklerle ilgili üç soru sorulmuştur. Bunlar: a) velinin yaşı, 

b)eğitim durumu, c) çocuğunun öğrenim gördüğü sınıf düzeyidir. Performans görevi ve proje 

ödevlerine yönelik sorular ise; 

1. Öğrencilerin performans ve proje ödevlerini grup halinde yapmaları hakkındaki düşünceleriniz 

nelerdir? 

2. Öğrencilerin performans ve proje ödevlerini yapmaları için gerekli kaynakları nasıl sağlıyorsunuz? 

3. Öğrencilerin performans ve proje ödevlerini yapmaları aşamasında nasıl yardımcı oluyorsunuz? 

4. Öğretmenlerin performans ve proje ödevlerini değerlendirmelerine yönelik düşünceleriniz nedir? 
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5. Performans ve proje ödevlerinin öğrenciye sağladığı katkılar nelerdir? 

6. Performans ve proje ödevlerinin gerekliliği konusundaki düşünceleriniz nelerdir? 

7. Çocuğunuzun proje ve performans ödevlerine yaklaşımına yönelik gözlemleriniz nelerdir?  

 Katılımcılar 

 Araştırmaya, 2009–2010 eğitim öğretim yılında, Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde bir 

ilköğretim okulunun 27 ikinci kademe öğrenci velisi katılmıştır. Bu velilerin %74’ü bayan,%26’sı 

erkektir. Eğitim durumlarına bakıldığında %37’si ilkokul, %26’sı lise, %15’i lisans mezunu olmakla 

birlikte, geri kalan %22’lik kısmı ise ön lisans mezunları, ortaokul mezunları ve ilkokuldan terk 

edenler oluşturmaktadır. Velilerin %37’sinin çocuğu 7. sınıfta, %33’ünün çocuğu 6. sınıfta ve 

%30’unun çocuğu ise 8. sınıfta öğrenim görmektedir. Araştırmaya katılan velilerin yaş ortalaması 

40’dır. Velilerin isimleri kodlanarak aşağıdaki tabloda demografik özellikler ayrıntılı bir şekilde 

sunulmuştur. 

Kod isim Yaş Eğitim Düzeyi 

Çocuğunun Öğrenim 

Düzeyi(Sınıfı) 

1. Murat 46 Lisans 8 

2. Figen 35 Lisans 8 

3. Mustafa 41 Lisans 7 

4. Şevket 42 Lisans 7 

5. Ekrem 38 Ön Lisans 6 

6. Hira 39 Ön lisans 6 

7. Cemile 37 Lise 7 

8. Yasin 45 Lise 8 

9. Suna 38 Lise 7 

10. Meral 42 Lise 7 

11. Nursel 42 Lise 8 

12. Mehmet 50 Lise 8 

13. Handan 35 Lise 7 

14. Halim 51 Ortaokul 7 
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15. Dilara 35 Ortaokul 6 

16. Filiz 31 İlkokul  7 

17. Sevilay 48 İlkokul  6 

18. Nilay 31 İlkokul 6 

19. Emine 41 İlkokul 6 

20. Derya 39 İlkokul 8 

21 .Zeynep  34 İlkokul 8 

21. Füsun 43 İlkokul 6 

23. Mualla 41 İlkokul 6 

24. Yağmur 39 İlkokul 7 

25. Hale 31 İlkokul 7 

26. Ayşe 44 İlkokul 3 terk 8 

27.Zehra 40 İlkokul 3 terk 6 

 

BULGULAR VE YORUMLAR 

Bu bölümde ilköğretim ikinci kademe öğrenci velileri ile yapılan yarı yapılandırılmış görüşme 

yoluyla elde edilen cevaplar, nitel çalışma yöntemlerinden içerik analizine dayalı olan kodlama 

yapılarak yorumlanmıştır. Her görüşme sorusuna ait veriler temalara ayrılmış ve yedi tablo altında 

örneklendirilmiştir.  

Tablo 1. Öğrencilerin performans ve proje ödevlerini grup halinde yapmalarına yönelik veli 

görüşleri. ( 27n = ) 

 Proje ve performans ödevlerinin grup halinde yapılması                                                                f            % 

Grup Çalışmalarının Faydaları       

Faydalı buluyorum       20 74 

Sosyalleşmesini sağlıyor       8 30 
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İş bölümünü öğreniyorlar      5 19 

Birinin düşünemediğini diğeri düşünüyor     5 19 

Beraber bir ürün ortaya çıkarıyorlar     4 15 

Malzeme parasını paylaşıyorlar      2 7 

Görev ve sorumluluk bilinci oluşuyor.     1 4 

Birlikte araştırma yapmayı öğreniyorlar.     1 4 

İletişim becerileri gelişiyor      1 4 

Kötü rekabeti kaldırıyor      1 4 

Liderlik vasfı olan ortaya çıkıyor         1 4 

Karşılaşılan Sorunlar               

Birkaçı yapıyor diğerleri yapmıyor     8 30 

Grupla çalışamıyorlar      6 22 

Yalnız başlarına çalışamıyorlar      4 15 

Grupta bulunan erkekler çalışmıyor     2 7 

Grupta az bilenler geri planda kalıyor     1 4 

Evimiz müsait olmadığı için grup istemiyoruz.    1 4 

Ödev yapacakları yer yok.      1 4 

Ortam kötü olduğu için başka evlere göndermem       1 4 

Grupların Oluşturulması                                                                            

Bilgi ve becerileri eşit olanlar grup olmalı.     3 11 

Birbiriyle görüşen, anlaşan arkadaşlar grup olmalı.    2 7 

Dersleri iyi olan ve olmayanlar farklı grupta olmalı    2 7 

Ödev yapmaya istekli çocuklar bir araya gelmeli    1 4 

Birbirine yakın mesafede oturanlar grup olmalı    1 4 
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Kızlar ve erkekler ayrı grup olmalı         1 4 

 

 Tablo 1’de görüldüğü üzere araştırmaya katılan velilerin öğrencilerin grupla çalışmaları 

hakkındaki görüşleri üç başlık altında toplanmıştır. Bunlardan birincisi “Grup Çalışmalarının 

Faydaları” dır. Araştırmaya katılan velilerden  %74 ‘ü grup çalışmalarını faydalı bulmaktadır. 

Velilerin % 30’u, grup çalışmalarının öğrencilerin sosyalleşmelerine olanak sağladığını belirtmektedir. 

Bu sayede çocuklarının yardımlaşmayı, birbirlerine karşı hoşgörülü olmayı öğrendiklerini 

belirtmişleridir. Ayrıca bir araya gelerek arkadaşlıklarının geliştiği görüşü üzerinde durmuşlardır. 

Murat Bey bu konuyla ilgili düşüncesini “birbirlerine olan hoşgörüleri artıyor beraber sevinip 

beraber üzülüyorlar beraber öğreniyorlar.” şeklinde ifade etmektedir. Velilerin %19’u grup 

çalışmalarıyla öğrencilerin iş bölümünü öğrendiklerini belirtmişlerdir. Şevket Bey iş bölümünü “grup 

çalışmalarının yapılmasını istiyorum. Görev paylaşımını öğreniyorlar. Birisi yazar, birisi çizer, biri 

araştırır.” sözleriyle ifade etmektedir. Velilerin %19’u grup çalışmalarında öğrencilerden birinin 

düşünemediğini diğerinin düşündüğünü, bu şekilde fikir alışverişinde bulunduklarını belirtmişlerdir. 

Hale Hanım “grupla çalışmaları çok iyi oluyor. Birinin düşünemediğini diğeri düşünüyor.”diyerek 

fikir alışverişinde bulunduklarını belirtmektedir. Velilerin % 7’si, maddi imkânı yetersiz olan 

öğrenciye, grup arkadaşlarının maddi katkıda bulunmaları ve malzeme paralarını paylaşmalarını grup 

çalışmalarının faydası olarak görmektedirler. Yağmur Hanım “grup çalışmaları iyidir, faydalıdır. 

Malzeme paralarını paylaşıyorlar.” sözleriyle,  Hira Hanım ise “imkânı olmayan çocuğa arkadaşları 

ortaklaşa maddi anlamda katkıda bulunuyorlar.”  cümlesiyle ekonomik açıdan grup çalışmalarının 

yararlı olduğunu belirtmişlerdir. İkinci başlığı grup çalışmaları sırasında “Karşılaşılan Sorunlar” 

oluşturmaktadır. Velilerin % 30 ‘u ödevi, öğrencilerden birinin ya da bir kaçının yaptığı diğerlerinin 

ise yapmadan not aldığı konusu üzerinde durmuşlardır. Bu durumu Derya Hanım “sürekli 

gözlemliyorum onların çalışmasını. Genelde yapmayan yapandan alıyor. Diğerinden hazırca 

yazıyor.”sözleriyle belirtirken, Mualla Hanım “grupla yaptığında benim kızım daha ön planda o 

araştırıyor lider konumunda. Birlikte yaptıklarında biri çalışıyorsa diğerleri çok fazla umursamıyor. 

Biri diğeri üzerinden geçiniyor.”şeklinde belirtmektedir.  Ön plana çıkan diğer bir sorun ise grupla 

çalışmamalarıdır (%22). Veliler, öğrencilerin grup çalışmalarında muhabbet ettiklerini ve 

oynadıklarını belirtmişlerdir. Nursel Hanım görüşünü “grupla yapmıyorlar. Bir kelime yazıyorlar 10 

dakika muhabbet ediyorlar. Tek başlarına daha verimli oluyor.”şeklinde ifade etmiştir. Araştırmaya 

katılan velilerden %15’i öğrencilerin yalnız başlarına çalışamadıklarını bu sebeple grupla çalışmaları 

sırasında veliler tarafından kontrol edilmesi gerektiğini belirtmişleridir. Cemile Hanım “grupla iki 

saatlik ödevi iki haftada yapabiliyorlar. Çocuklar grup çalışması yaparken başlarında büyük olmalı 

kontrol etmeli ben kontrol ediyorum.” sözleriyle kendisinin kontrol ettiğini belirtirken; Emine Hanım 

ise “gruplar oluşturulurken başlarında bilen bir veli olacak şekil de ayarlanmalı. Bu çocuklar yalnız 

başlarına çalışamıyor.”sözleriyle çocukların veli kontrolü altında çalışması gerektiğini vurgulamıştır. 
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Üçüncü başlık ise “Grupların Oluşturulması” dır. Bu başlık altında, veliler öğrencilerin bir araya 

gelmekte sıkıntı yaşamaması ve grup arkadaşları doğru seçilmeyince çalışamadıkları için grupların 

nasıl oluşturulması gerektiği üzerinde durmuşlardır. Figen Hanım “öğrencilerin performans ve proje 

ödevlerini grupla yapmalarını olumlu buluyorum ama birbirlerine yakın oturan ve gidip gelebilecek 

öğrencilerin grup oluşturmalarını daha uygun buluyorum. Mesela öğretmenleri hiç görüşmeyen 

öğrencileri grup yapıyorsa ödevin yapılabilirliği azalıyor. O yüzden bir araya gelebilen yakın oturan 

iyi görüşen öğrencilerin bir grup oluşturması bence ödevin niteliğini arttırır.”sözleriyle ödevin 

niteliğin ve yapılabilirliğinin artması için grubun nasıl oluşturulacağı üzerinde durmuştur.  Suna 

Hanım öğrencilerin birbiri üzerinden geçinmesi engellemek için grupların nasıl oluşturulması 

gerektiğini “grup çalışmalarında bazıları çalışıyor bazıları çalışmıyor birbirlerinin sırtından 

geçiniyorlar. Bu yüzden öğretmenler bilgi becerileri eşit olan öğrencileri gruplandırmalı.”sözleriyle 

ifade etmiştir. 

Tablo 2. Velilerin, öğrencilerin performans ve proje ödevlerini yapmaları için gerekli kaynakları 

sağlamaya yönelik görüşleri. ( 27n = ) 

Performans ve proje ödevlerini yapmaları için gerekli kaynakları sağlama                                f % 

İnternet Kullanımı                 

Evimizde interneti kullanıyoruz.      16 60 

Ödevin çıktısını alır ama okumaz.     8 30 

Evde internetimiz yok ama internet kafelere gidiyor    7 26 

Sadece internete bakar diğer kaynaklardan yararlanmaz   7 26 

Kızımı yalnız internet kafeye göndermem     5 19 

İnternetimiz yok ama kafeye de göndermem       4 15 

Diğer Kaynakların Kullanımı               

Kütüphaneye gitmiyor      25 93 

Evimizdeki yardımcı kaynakları kullanıyor           20 74 

Ödev Malzemelerinin Temini             

Malzeme temininde sorun yaşamıyoruz     20 74 

Malzeme temini bütçemizi zorluyor.         5 19 
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Tablo 2’de görüldüğü üzere, velilerin çocuklarının ödevlerini yapmaları için gerekli kaynakları 

sağlamaya yönelik görüşleri üç başlık altında toplanmıştır. Bunlardan birincisi “İnternetin 

Kullanımı”dır. Araştırmaya katılan velilerden  % 60’ı evinde internet bağlantısı olduğunu belirtmiş ve 

olmayanlardan %26’sı ise çocuğunu araştırma yapması için internet kafeye gönderdiğini söylemiştir. 

Çocuğunu internet kafeye göndermeyen veliler ise kafe ortamı iyi olmadığı için çocuklarını 

göndermek istememektedir. Aynı sebeple veliler kız çocuklarını internet kafeye ya hiç 

göndermemekte ya da abisi, babası veya bir yakınıyla göndermektedir. Murat Bey düşüncesini  

“bazen internetten bulması gereken şeyler oluyor o zaman Ankara’daki akrabalara söylüyoruz onlar 

buluyor benim iş yerime fakslıyor sonra kızım okuyor. İnternet kafeye kesinlikle yalnız göndermiyorum 

beraber gideriz. Ne oğlumu ne kızımı gönderirim internet kafeye burada internet kafeler çok 

kötü.”sözleriyle ifade ederken, Ayşe Hanım ise “evimizde internet yok gerekirse kızım abisine konuyu 

yazıyor abisi çıktısını alıp geliyor. İnternete göndermiyorum bazı kimseler laf söz yapıyor. 

Arkadaşlarıyla gidebiliyor. Abisinin getirdiklerini okuyor yararlı olanları yazıyor.” sözleriyle sosyal 

boyutta yaşanılan sorunu ve bu soruna çözüm şekillerini belirtmiştir. Araştırmaya katılan velilerin 

%26’sı çocuklarının kaynak olarak sadece internetten yararlandıklarını belirtmiştir. Velilere göre bu 

durumun nedeni internetten araştırma yapmanın çocuklar için daha kolay olmasıdır. Velilerin 

%30‘unun üzerinde durduğu bir konu ise çocuklarının internetten buldukları ödevi hiç okumadan 

çıktısını alıp öğretmene teslim etmelerdir. Bazı veliler bu duruma çözüm olarak ya evdeki yazıcıyı 

isteyerek bozmakta ya da ödevleri zorla elle yazdırmaktadırlar. Şevket Bey görüşünü “internetten 

yaptıkları ödevleri çocuk okumuyor. Bu tür ödevlerde elle yazması istenmeli ki öğrensin.” şeklinde 

belirtmiştir. Cemile Hanım ise düşüncesini “yazıcımız bozuk bilerek yaptırmıyoruz okusun yazsın 

ödevleri diye. Bazen arkadaşlarına telefon ediyor şu sayfanın çıktısını al diye. Ben çocukların 

kitaplardan yapmasını istiyorum. İnternet hazırcılık gibi geliyor.” biçiminde belirtmiştir. İkinci başlık 

ise “Diğer Kaynakların Kullanımı”dır. Bu kısımda veliler kütüphane kullanımından ve evdeki 

yardımcı kaynakların kullanımından bahsetmiştir. Bu başlık altında en çok göze çarpan çocukların 

kütüphaneye gitmemesidir. Velilerin % 93’ü bu konu üzerinde durmuşlardır. Veliler bu durumun 

sebebini; kütüphane görevlilerinin olumsuz davranışları, kütüphanenin yetersiz olması ve interneti 

kullanmanın çocuklar için daha çekici olması şeklinde belirtmişlerdir. Şevket Bey görüşünü 

“kütüphaneye gidiyordu ama çalışanlardan dolayı gitmek istemiyor artık. Çalışanlar kızıyorlarmış. 

Genelde ödevleri internetten yapıyor”  şeklinde, Figen Hanım ise düşüncesini “Kızılcahamam’da 

kütüphane çok yeterli değil ama internetten çok faydalanabiliyoruz” biçiminde ifade etmiştir. 

Araştırmaya katılan velilerin % 74’ü evinde yardımcı kaynak bulunduğunu ve bunlardan 

yararlandıklarını ifade etmektedir. Sözü edilen kaynakları; yardımcı ders kitapları, ansiklopediler vb. 

oluşturmaktadır. Üçüncü başlık altında ise “Ödev Malzemelerinin Temini” ile ilgili veli görüşleri yer 

almaktadır. Araştırmaya katılan verilerden % 74’ü ödev malzemelerinin temininde sorun yaşamadığını 
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belirtmiştir. Velilerin %19’u ise ödev malzemelerinin temininde maddi açıdan sıkıntı çektiğini 

belirtmiştir. 

Tablo 3. Öğrencilerin performans görevleri ve proje ödevlerini yapmaları aşamasında velilerin 

yardımlarına yönelik görüşler. ( 27n = ) 

Velilerin ödevlere yardımları                                                                                                    f % 

Yardımcı Olma Durumları               

Akraba, komşu vs. den yardım istiyoruz     12 44 

Yardım etmiyoruz       8 30 

Çocuk istemeden biz yardım ediyoruz.     1 4 

Mahçup olmasınlar diye biz yapıyoruz         1 4 

Yardımcı Olma Şekilleri            

El becerisi gerektiren işlerde yardımcı oluyorum    13 48 

Fikir veriyorum        10 37 

Çocuğumun yerine özetleyip, yazıyorum.     8 30 

Ödevini görsel açıdan düzenliyorum     3 11 

Kitaplardan araştırma yapıyorum     1 4 

Ödevi anlamadığımızda öğretmenle görüşüyorum       1 4 

 

 Tablo 3’de görüldüğü üzere, velilerin ödevlere yardımları iki başlık altında toplanmıştır. 

Bunlardan birincisi velilerin ödevlere “Yardımcı Olma Durumları”dır. Araştırmaya katılan velilerden 

% 30’u, çocukların ödevlerine yardım etmediklerini belirtmişlerdir. Bu velilerin büyük çoğunluğu 

ödevleri anlamadıkları için yardımcı olamamaktadır. Ayrıca velilerden % 44’ü ödevleri yaparken 

bazen kendilerini yetersiz hissettiklerini bu sebeple de akraba, komşu vs. yardım aldıklarını 

belirtmişlerdir. Halim Bey düşüncesini “kedimi yetersiz hissettiğim zaman oluyor, çok sıkıntı oluyor. 

Bizde matematik öğretmeni dayısından yardım alıyoruz” şeklinde belirtmiştir. Veliler; performans ve 

proje ödevlerinde çocuklarına kesme, çizme, maket yapma gibi el becerisi gerektiren işlerde ( %48), 

verilen ödevi çocuklarının yerine özetleyip, yazma (%30) şeklinde yardımcı olmaktadırlar. Ayrıca 

ödevlerin yapılması sürecinde çocuklar velilerine  “ödevi nasıl yapabilirim” gibi sorular 
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yöneltmektedirler ve veliler de ödevi nasıl yapabileceği konusunda fikir vermektedirler. Araştırmaya 

katılan velilerin % 11’i ödevleri görsel açıdan (sırası, düzeni) düzenlediklerini belirtmişlerdir. Meral 

Hanım görüşünü “el becerisi gerektiren ödevlerde çok fazla yardım alıyor. Maket tarzı bir şey 

yapılacaksa babası devreye giriyor. Kesilecek yapıştırılacak varsa benden yardım alıyor. Bazen 

araştırma yaparken kitaplardan bulunabilecek türdense ben buluyorum ona söylüyorum” sözleriyle 

çocuğuna nasıl yardım ettiğini belirtmiştir. 

Tablo 4.  Öğretmenlerin performans ve proje ödevlerini değerlendirmelerine yönelik veli 

görüşleri. ( 27n = ) 

Değerlendirmeye yönelik veli görüşleri                                                                                       F % 

Mevcut Değerlendirme                

Öğrenciler uğraştıkları halde düşük not alıyor    6 22 

Öğretmenlerin neye göre not verdikleri belli değil     5 19 

Notlar abartılıyor       3 11 

Öğretmenler memur çocuklarına ayrımcılık yapıyor.    2 7 

Öğretmenler ödevleri yaptırıyorlar ama bakmıyorlar     1 4 

Ödev notları iyi ama yazılılara yansımıyor.     1 4 

Notlarıyla ilgilenmiyorum      1 4 

Çalışkan öğrencinin ödevi kötü olsa bile notu yüksek       1 4 

Değerlendirmeye Yönelik Beklentiler             

Öğrencinin kendi performansı değerlendirilmeli.    15 57 

Diğer öğrencilerle kıyaslama yapılmamalı.     5 19 

Değerlendirme kriteri olmalı.      3 11 

Bol keseden not vermeleri lazım.     2 7 

İyi olan ödevler örnek gösterilmeli.     1 4 

Ödevin şeklinden önce düşünceye not verilmeli.    1 4 

Ailesinin eğitimi göz önüne alınmalı.     1 4 
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Teşvik amacıyla not verilmeli.           1 4 

 

 Tablo 4’de görüldüğü üzere, velilerin öğretmenlerin performans ve proje ödevlerini 

değerlendirmelerine yönelik görüşleri, “Mevcut Değerlendirme” ve “Değerlendirmeye Yönelik 

Beklentiler”  başlıkları altında toplanmıştır. Öğretmenlerin mevcut değerlendirmesine yönelik velilerin 

%22’si çocuklarının ödevlere uğraştıkları halde düşük notlar aldıklarını, %19’u öğretmenlerin neye 

göre not verdiklerinin belli olmadığını, % 11’i notların abartıldığı, %7 si ise memur çoklarına yönelik 

ayrım yapıldığı görüşündedirler. Mustafa Bey öğretmenlerin değerlendirmelerine yönelik görüşlerini 

“neye göre not verdikleri belli değil. Öğretmenler kendi kafalarına göre not vermemeli, çocuğun 

kapasitesine göre not vermeli. Notları şişiriyorlar ilköğretimde, liseye gidince 60’ı - 70’i az buluyorlar 

ilköğretimde hep 8o -  90 alıyorlar” sözleriyle ifade etmiştir. Ayrıca Hale Hanım “notlarından 

memnun değiliz çok özenmesine rağmen düşük not geliyor. Çocuk anlatıyor: “ ben uğraşıyorum düşük 

not alıyorum okulda alel acele bir ödev yapıp veren benden daha yüksek not alıyor.”Ayrım yapıyor 

öğretmenler çalışkan öğrencilerin ödevlerine de notu yüksek veriyorlar.” sözleriyle ayrım yapılması 

üzerinde durmuştur. Velilerin değerlendirmeye yönelik öğretmenlerden beklentilerinde ise çocuğun 

kendi performansının değerlendirilmesi(%57) gerektiği görüşü göze çarpmaktadır. Bu durumla ilgili 

olarak veliler çocuğun kendi çabasının, ödevi yapmak için ayırdığı zamanın, çocuğun kapasitesinin ve 

maddi imkânlarının göz önünde bulundurulması gerektiğini belirtmişlerdir. Murat Bey “bazen hak 

ettiği notu alamıyor. Çok uğraşıyor uğraşmasına göre not verilse 100 alır ama öğretmen başka 

şeylere de bakıyor. Notlar verilirken arkadaşlarıyla karşılaştırılmamalı. Çocuğun emeğine göre not 

verilmeli. Çocuğa cesaret verilmeli. Not verilirken çocuğun maddi imkânları göz önünde 

bulunmalıdır” sözleriyle görüşlerini belirtmiştir. Velilerden %19 ‘u çocuklarının ödevlerinin 

arkadaşlarının ödevleriyle kıyaslanmaması gerektiğini belirtmişlerdir. Bu durumla ilgili olarak Figen 

Hanım “çocuğumun notu öğretmenden öğretmene fark ediyor. Bazı öğretmenler diğer öğrencilerle 

kıyaslayınca öğrenci için hak edilen not olmuyor ama öğrenci belki gerçekten kendilerine göre çok 

üstün performans göstermiş kendine göre çok fazla bir şey ortaya koymuş oluyor ama notu öle 

olmuyor çünkü sınıftaki diğer arkadaşları daha güzel şeyler ortaya çıkarmışsa onlarla kıyaslayarak 

düşük bir not verilebiliyor. Öğrenci bireysel değerlendirilmeli” şeklinde görüş belirtmiştir. 

Tablo 5. Performans ve proje ödevlerinin öğrenciye sağladığı katkılara yönelik veli görüşleri. (

27n = ) 

Öğrenciye sağladığı katkılar                                                                                                  f % 

Öğrenciye Katkıları        

Öz güvenleri gelişiyor      13 48 
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El becerilerini geliştiriyor.      7 26 

Aile ile iletişimi artıyor.      7 26 

Sorumluluk bilincini geliştiriyor.      6 22 

Araştırma yapmayı öğreniyor.      6 22 

Daha iyi öğrenmesini sağlıyor      6 22 

Derslerini tekrar etmelerini sağlıyor.     5 19 

Yaratıcı düşünmelerini sağlıyor.      5 19 

Notlarını yükseltmelerine yardımcı oluyor.     5 19 

Ezberci olunmasını engelliyor.      2 7 

Çekingenliği azaldı.       1 4 

Kendini ifade etme becerisi kazandırıyor.     1 4 

Zamanı kullanmayı öğreniyor.      1 4 

Derse olan ilgisini arttırıyor           1 4 

Olumsuz Görüşler                 

Faydası yok       7 26 

Bu ödevler yüzünden test çözmüyorlar.     2 7 

Çatışma içerisine girdik           2 7 

 

Tablo 5’te performans ve proje ödevlerinin öğrenciye sağladığı katkılara yönelik veli görüşleri 

iki başlık altında toplanmıştır. Bunlardan birincisi bu ödevlerin “Öğrenciye Katkıları”dır. Araştırmaya 

katılan velilerden %48’i bu ödevler sayesinde öğrencilerin özgüvenlerinin geliştiğini belirtmiştir. Ayşe 

Hanım kızının bu ödevlerle özgüveninin arttığını şu şekilde belirtmiştir: “beş yaşındaki çocuk gibi 

davranırdı. Bu ödevlerle kendine güvencesi arttı. Önceden sorduğu şeyleri şimdi sormadan kendi 

kendine yapmaya başladı. Küçük kardeşinin de ödevlerini yapmaya başladı. Küçük kardeşinin ödevini 

değiştirip kendi bildiği gibi yapıyor.” Veliler bu ödevlerin çocuklarının el becerisini 

geliştirdiğini(%26), çocuklarının aileleriyle olan iletişimlerini (paylaşımlarını) arttırdığını (%26) 

belirtmiştir. Ekrem Bey “bu ödevler sayesinde paylaşımlarımız arttı. Ödevleri yapmadığımız 
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zamanlarda oturup televizyon izliyoruz konuşmuyoruz bile ama ödev olunca beraber oturuyoruz, 

konuşuyoruz iyi oluyor” sözleriyle ödevler sayesinde çocuğuyla olan iletişimlerinin arttığını ifade 

etmiştir. Veliler ödevler sayesinde, öğrencilerin sorumluluk bilincinin geliştiğini(%22), araştırma 

yapmayı öğrendiklerini(%22)  ve daha iyi öğrenebildiklerini(%22) belirtmiştir. Veliler, ödevleri 

yaparken öğrencilerinin derslerini tekrar ettiklerini(%19), bu ödevlerin öğrencilerin yaratıcı 

düşünmesini sağladığını(%19) ve çocukların ders notlarını yükseltmelerine yardımcı olduğunu(%19) 

belirtmiştir. Meral Hanım çocuğunun yaratıcılığının geliştiğini şu şekilde ifade etmiştir: “görsellik 

artık çok ön plana geçti. Kötü bir ürün iyi tasarlanmış bir reklamla satılabiliyor. Bu yüzden 

yaratıcılığın gelişmesi çok önemli, bu ödevler yaratıcılığı geliştiriyor.” İkinci başlığı “Olumsuz 

Görüşler” oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan velilerin %26’sı bu ödevlerinin faydası olmadığını 

belirtmiştir. Sebep olarak da; ödevleri ailelerin yapması, internetten hazır alınması, öğrencilerin 

yapmak için yaptıklarını ve sbs ile alakalı olmadığını belirtmişlerdir. Mustafa Bey ödevleri yararlı 

bulmadığını şu cümlelerle ifade etmiştir: “araştırma ödevlerini iyi yapıyorlar çünkü internetten 

çıkarıp geliyorlar (!). Bu ödevlerin hiçbir faydası yok. Geçen gün hediye kutusu yap demişler hazır 

kutu aldı dışını kapladı verdi. Kötüde olsa okulda kendileri yapmalılar. Bu ödevler derslerine sbs’ye 

faydalı olmuyor, sınavda bunlardan sorulmuyor, fazladan gibi geliyor ” Ayrıca velilerin %7,4’ü 

ödevler yüzünden çocuğuyla çatışma içerisine girdiğini belirtmiştir. Zehlra Hanım “ben, bu nasıl ödev 

bundan ödev olsa ne olacak diye kızıyorum oda bana kızıyor bu ödevler yüzünden daha kötü olduk 

çocukla.”sözleriyle çocuğuyla yaşadığı sorunu değinmiştir. 

Tablo 6. Proje ve performans ödevlerinin gerekliliği konusundaki veli görüşleri. ( 27n = ) 

Performans proje ödevlerinin gerekliliği                                                                     f % 

Genel Görüşler                 

Gerekli buluyorum       19 70 

Gereksiz        5 19 

Ödevler kolay ama çocuklar umursamıyor         1 4 

Öğretmenden beklentiler               

Az sayıda ödev verilmeli       6 22 

Seviyeye uygun ödev verilmeli.      3 11 

Ödevler sınıfta yapılmalı.      2 7 

Yetersiz oldukları konulara göre ayrı ayrı ödev verilmeli.   2 7 
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Çocuğun ilgi alanına göre ödev verilmeli.     2 7 

Ödevler uzun zaman almayacak şekilde verilmeli.    2 7 

Öğretmenler ödevin nasıl yapılacağını iyi anlatmalı    2 7 

Öğrenci iyi tanınmalı ona göre konu verilmeli.    1 4 

Öğretmeler kaynak önermeli.      1 4 

Öğrencilerin maddi durumuna uygun ödevler verilmeli.   1 4 

Çocukları düşünmeye sevk edecek ödev verilmeli.    1 4 

Günlük yaşamda kullanılacak şeyler ödev olarak verilmeli.   1 4 

Ödevler yazılılardan önce verilmeli.         1 4 

  

Tablo 6 incelendiğinde, performans ve proje ödevlerinin gerekliliğine yönelik veli görüşlerinin 

iki başlık altında toplandığı görülmektedir. Bunlardan birincisi “Genel Görüşler” dir. Araştırmaya 

katılan velilerden %70’i ödevlerin gerekli bulduğunu ifade etmiş, %19’u ise gereksiz bulmaktadır ve 

bu veliler ödevlerin verilmesini istemediklerini belirtmişlerdir. Ödev verilmesinin uygun olmadığını 

düşünen Zehra Hanım  “performans değil de eve yazı ödevi verilmeli diğer ödevlere hiç gerek yok. Bu 

ödevler lüzumsuz test versinler ödev olarak. Bide boşu boşuna masraf oluyor kâğıt al kalem al süsleme 

yapmak için…” sözleriyle düşüncelerini ifade etmiştir” İkinci başlık ise “Öğretmenden Beklentiler” 

dir. Bu başlık altında veliler 13 adet farklı öneri sunmuş olup, öneriler arasından: az sayıda ödev 

verilmeli(%22), seviyeye uygun ödev verilmeli(%11), yetersiz oldukları alana göre ayrı ayrı ödev 

verilmeli(%7), öğretmenler ödevin nasıl yapacağını iyi anlatmalı(%7) gibi öneriler dikkat 

çekmektedir. Ödevlerin gerekli olduğunu düşünen Murat Bey “gerekli olduğuna inanıyorum bu 

ödevlerin ama derslerine engel olmayacak şekilde verilmeli. Fazla verilmemeli az verilmeli ancak bu 

alışkanlık kazandırılmalı” sözleriyle daha az sayıda ödev verilmesi gerektiği üzerinde durmuştur. 

Velilerin öğretmenlerin öğrenci seviyesine uygun ödev vermeleri gerektiği üzerinde duran Handan 

Hanım ise: “öğretmenler çocukların yapabileceklerinin üstünde ödev vermemeli ” sözleriyle konuyla 

ilgili düşüncesini belirtmiştir 
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Tablo 7. Öğrencilerin proje ve performans ödevlerine yaklaşımlarına yönelik veli gözlemleri. (

27n = ) 

Öğrencilerin yaklaşımları                                                                                                           f % 

Olumsuz Yaklaşımlar        

Klasik ödev(test) yapmayı daha çok seviyor.    3 11 

Ne işe yarayacağını bilmiyor.      3 11 

Ödevlerden hoşlanmıyor.      2 7 

Zamanında yapmadıkları için bunalıyorlar.     1 4 

El becerisi ve yazmayı gerektiren ödevlerden hoşlanmıyor      1 4 

Sıkıntı yaşıyor zorlanıyor           1 4 

Olumlu Yaklaşımlar               

Hevesli, severek yapıyor.      13 48 

Grup halinde yapmayı seviyor     1 4 

Notunu yükseltmek için yapıyor           1 4 

 

              Tablo 7 incelendiğinde öğrencilerin proje ve performans ödevlerine yaklaşımlarına yönelik 

veli gözlemleri iki başlık altında toplanmış olup birinci başlık “Olumsuz Yaklaşımlar” dır. 

Araştırmaya katılan velilerden %11’i proje ve performans ödevlerini yapmaktan ziyade, öğrencilerin 

klasik ödevlerden hoşlandıklarını belirtmişlerdir. Hira Hanım düşüncesini “eskiden olduğu gibi klasik 

ödev yapmayı daha çok seviyor“ şeklinde ifade etmiştir. Velilerin %11’i çocuklarının bu ödevlerin ne 

işe yarayacağını bilmiyor sözleri, çocukların ödevlerin amacını bilmediklerini ortaya koymaktadır.  

Tablo 7’de ikinci başlık ise “Olumlu Yaklaşımlar” olarak belirlenmiştir. Araştırmaya katılan velilerin 

%48’i çocuklarının ödevlerini hevesli ve severek yaptıklarını belirtmişlerdir. Bu konuda Nilay Hanım 

düşüncesini “performans ve proje ödevlerini yapmayı çok seviyor. Araştırmayı da çok seviyor.” 

şeklinde ifade etmiştir. Dilara Hanım ise “araştırmayı seviyor. Performans ödevlerini test çözmekten 

daha çok seviyor.” sözleriyle aynı konuyu destekler nitelikte görüş belirtmiştir. 
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

  Bu bölümde, ilköğretim ikinci kademe öğrenci velilerinin performans görevleri ve proje 

ödevlerine yönelik görüşlerini belirlemek amacıyla yapılan araştırmanın bulgularına dayalı olarak elde 

edilen sonuçlar ve öneriler özetlenmiştir. Veliler performans görevleri ve proje ödevlerinin grupla 

yapılmasını yararlı bulmakla birlikte özellikle bazı öğrencilerin ödevle ilgilenmeyerek diğer 

arkadaşlarından faydalanmaları ve grup çalışmalarını muhabbet ve oyunla geçirmelerinden rahatsızlık 

duymaktadırlar. Veliler özellikle bilgi ve becerileri eşit olanların aynı grupta olması gerektiği üzerinde 

durmuşlardır. Grupların oluşturulmasında yaşanılan sıkıntı öğretmenlerin öğrencilerini çok iyi 

tanımamasından veya gruplar oluşturulurken gerekli hassasiyeti göstermemesinden kaynaklanabilir. 

Ayrıca grupla yapılan ödevlerde, görev analizi ve çalışma planlarının yapılmasında, işbirlikçi 

çalışmanın özelliklerinden yararlanılması, karşılaşılan sorunların giderilmesine katkı sağlayacaktır. 

Grupla bu ödevlerin yapılması sırasında karşılaşılan sorunların bir kısmının da ekonomik ve sosyal 

içerikli olduğu ortaya çıkmıştır. 

  Velilerin, öğrencilerin ödevleri yapmaları için başta internet olmak üzere gerekli kaynakları 

sağladıkları görülmektedir. Akdağ ve Çoklar’ın (2009), proje ve performans görevlerini hazırlarken 

öğrencilerin yararlandıkları kaynaklar ve karşılaştıkları güçlükleri belirlemek amacıyla öğrencilerle 

yaptıkları araştırmada öğrencilerin internet, kütüphane, ders kitabı, çalışma kitabı ve diğer 

(ansiklopedi,  aile olarak) kaynaklardan yararlandıkları sonucuna ulaşmaları, yapılan çalışmanın 

bulgularıyla benzerlik göstermektedir. Evlerinde internet bağlantısı bulunmayan veliler internet 

kafelere çocuklarını göndermemekte, gönderen velilerde kaygı duymaktadırlar. Binark ve Sütçü 

(2007)’nün Ankara’da internet kafelerin kullanım biçimlerine yönelik yaptıkları araştırma, bu 

durumun sebebini ortaya koymaktadır. Araştırmada 10-15 yaşlar arasındaki gençlerin interneti sohbet, 

oyun, ödev amaçlı kullandıkları tespit edilmiştir. Özellikle çocukların internet kafelerde çoğunlukla 

dijital oyunları oynadıkları ve bu oyunlar arasında, şiddet içerikli olduğundan dolayı yasaklanan 

oyunlarda bulunduğunu tespit etmişlerdir. Araştırmada dikkati çeken bir hususta ebeveyn denetimidir.  

Ebeveynler çocuklarını işletenlerini tanıdığı kafelere, ya da anne ve babalarca fiziksel olarak her an 

erişimi kolay mekânlara yönlendirmektedir. Bu durum araştırma bulgularından kız çocuklarının yalnız 

internet kafeye gönderilmemesiyle örtüşmektedir. Okul bünyesinde çocukların okul ders saatleri 

dışında eğitimsel amaçlı olarak internete ulaşabileceği ortamın oluşturulması, özellikle evinde internet 

bağlantısı olmayan öğrencilerin ödevlerini yapabilmeleri noktasında yardımcı olacaktır. Ayrıca 

internet kadar kütüphanelerinde çocuklar için cazip hale getirilmesi gerekmedir. 

 Veliler öğrencilerin performans görevleri ve proje ödevlerine yardımcı olduklarını ve yetersiz 

oldukları zamanda akraba, komşu vs. yardım aldıklarını belirtmişlerdir. Bazı velilerin, çocuğunun 

yerine araştırma yapması, yazması, özetlemesi veya ödevin tamamını yapmaları şeklindeki yardımları 

performans görevleri ve proje ödevlerinin amacına ulaşmasını engellemektedir. Güvey(2009), proje ve 
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performans görevlerine ilişkin öğretmen ve veli görüşlerini araştırdığı çalışmasında velilerin;  

öğrencilerin sınavlara çalışmasını proje ve performans görevlerinden daha önemli bulmaları, 

çocuklarının yerine internetten araştırma yapmaları ve eğitim düzeyi düşük olan velilerin bir kısmının 

çocuklarına proje ve performans ödevlerinde yardımcı olmamaları araştırma bulgularıyla benzerlik 

göstermektedir. Bu sebeple veliler performans görevi ve proje ödevlerinin amaçları ve bu konuda 

kendilerine düşen görevlerin neler olduğu konusunda bilgilendirilmesi gerekmektedir. Bu 

bilgilendirme öğretmenler tarafından yapılabileceği gibi, ölçme ve değerlendirme uzmanlarının 

vereceği seminerlerle de yapılabilir. 

  Velilerin, öğrencinin çaba göstermesine rağmen düşük not alması, öğretmenlerin neye göre 

değerlendirdiklerinin belli olmaması gibi mevcut değerlendirmeye yönelik görüşleri ile değerlendirme 

kriterleri olmalı ve öğrencinin kendi performansı değerlendirilmeli şeklindeki öğretmenden 

beklentileri ele alındığında, öğretmenlerin performans görevleri ve proje ödevlerini puanlama 

yöntemlerinde bir takım problemler olduğu anlaşılmaktadır. Yapılan araştırmalar öğretmenlerin 

alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemleri konusunda yeteri kadar bilgi sahibi olmadıklarını ve 

puanlama da sıkıntılar yaşadıklarını ortaya koymaktadır. Yücel (2008) İlköğretim 7. sınıf sosyal 

bilgiler dersinde verilen performans ödevleri hakkında öğretmen–veli-öğrenci görüşlerini araştırdığı 

çalışmada, öğretmenler ödevleri tam anlamıyla değerlendirip not veremediklerini ifade etmişlerdir. 

Ayrıca okul imkanlarının yetersizliği, sınıfların kalabalık olması ve zaman yetersizliği, öğretmenlerin 

alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemlerini etkin bir şekilde kullanmasını zorlaştırmaktadır 

(Gelbal ve Kelecioğlu 2007; Çoruhlu, Nas, ve Çepni 2009; Arslan, Kaymakçı ve Arslan 2009). Bu 

sebeple, öncelikle öğretmenler alternatif ölçme ve değerlendirme yaklaşımları konusunda 

bilgilendirilmeli ve öğretmenlerin performans görevleri ve proje ödevlerini nasıl değerlendiklerine 

yönelik kapsamlı araştırmalar yapılmalı karşılaşılan sorunlara çözüm önerileri getirilmelidir. 

 Velilerin performans görevlerinin ve proje ödevlerinin öğrencinin bilişsel, duyuşsal ve 

psikomotor becerilerinin gelişmesine katkı sağladığına yönelik görüşlerine dayanarak, performans 

görevleri ve proje ödevlerinin büyük ölçüde amacına hizmet ettiği görülmektedir. Performans görevi 

ve proje ödevlerini veliler gerekli bulmasına rağmen öğretmenlerden ödevin düzeyi, konusu ve 

zamanına yönelik bazı beklentileri bulunmaktadır. Bu beklentiler ele alındığında öğretmenlerin branş 

bazında ne tür ödevler verdikleri, süreci nasıl yönlendirdikleri konusunda araştırma yapılması 

gerekmektedir. Bu sayede sorunlara açıklama getirilebilecektir.  

 Öğrencilerin, velilerine performans görevi ve proje ödevleri hakkında yansıttıkları görüşleri 

incelendiğinde öğrencilerin aşağı yukarı yarısı performans görevi ve proje ödevlerini severek 

yaptıklarını velilerine yansıtmışlardır. Diğer taraftan öğrencilere verilen ödevin amacı iyi bir şekilde 

açıklandığında, ödevi yapması için zamanını planlamasına yardımcı olunduğunda ve öğrencinin ilgi 

alanı, becerileri ve maddi durumu dikkate alınarak ödevler verildiğinde çocukların velilerine 



II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi  1684  
 

II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongre Kitabı 

yansıttıkları olumsuz yaklaşımlar giderilebilecektir. Burada belirtilenler performans görevi ve proje 

ödevi veren öğretmenlerin dikkat etmesi gereken hususlardır. Duban ve Küçükyılmaz’ın (2008); 

yaptıkları araştırmada alternatif ölçme-değerlendirme yöntem ve tekniklerinin uygulanmasında sorun 

yaşanmasının nedenleri; öğrencilerin olumsuz tutum ve isteksizlikleri, seviye tespit sınavları, 

öğretmenlerin olumsuz tutumları, sınıfların kalabalık oluşu, konuların yetişmeyeceği kaygısı ve 

ailelerin not kaygısı olarak ortaya çıkmıştır. Bir branş öğretmeni başına düşen öğrenci sayısı göz 

önüne alındığında, öğrencilerin tanınması ve gerekli rehberliğin yapılması oldukça zorlaşmaktadır. Bu 

sorun giderilmediği takdirde,  performans görevi ve proje ödevlerinin uygulanması sırasında karşılan 

sorunlar devam edeceği düşünülmektedir. Öğretmen, veli ve öğrencilere bu konuda düşen rollerin 

neler olduğu konusunda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, alan uzmanlarınca etkili hizmet içi eğitim 

verilmesi ve yukarıda sözü edilen fiziksel engellerin ortadan kaldırılması performans görevi ve proje 

ödevlerinin amacına tam olarak ulaşabilmesini sağlayacaktır. 
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   ÖZET 

  Yükseköğretim araştırma, yenilik ve yaratıcılığın ortaya çıkarıldığı müesseselerdir. Kapsayıcı 

ve çok çeşitliliğe dayalı bir bilgi toplumunu inşa etmenin ve araştırma, yenilik ve yaratıcılıkta 

ilerlemenin temel gücü olarak yükseköğretim, tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar önemli bir hale 

gelmiştir. Yükseköğretim sistemlerinin kendilerine özgü farklılıkları korunarak birbirleriyle 

karşılaştırılabilir ve uyumlu hale getirilmesi üniversitelerimizin dünya üniversiteleri arasında yer alma 

çabası açısından önem teşkil etmektedir. Bu da üniversitelerimizin bilimsel etkinliklerini destekleyen 

ve sürdüren öğretim elemanları ile sağlanacaktır. Yükseköğretim Alanı ile Araştırma Alanı arasında 

bir sinerji yaratmak ancak öğretim elemanlarının bilimsel çalışmaları ile mümkün olmaktadır. 

Araştırma evreni olarak üniversitelerin bilimsel etkinliklerine katkıda bulunan öğretim elemanları 

ele alınmıştır. Çalışma evreni yeni kurulan üniversiteler ile bunların ayrıldıkları üniversitelerin öğretim 

elemanı sayılarıdır. Her coğrafi bölgeden yeni kurulan bir üniversite ile ayrıldığı üniversitenin öğretim 

elemanı sayıları örneklem olarak ele alınmıştır. Araştırmada değerlendirme ölçütü 7 bölümden 

oluşmaktadır. Bunlar üniversitelerin profesör sayıları, doçent sayıları, yardımcı doçent sayıları, 

araştırma görevlisi sayıları, okutman ve uzman sayılarıdır. 

       Araştırma bulgularına göre Marmara Bölgesi’nde Uludağ Üniversitesi’nin toplam öğretim 

elemanı sayısı 2315 iken bu üniversiteden ayrılan Yalova Üniversitesi’nin öğretim elemanı sayısı 

46’dır. Yine Ege Bölgesi’nde Afyon Kocatepe Üniversitesi’nin 1021 iken, Uşak Üniversitesi’nin 173, 

Akdeniz Bölgesi’nde Süleyman Demirel Üniversitesi’nin 1706 iken, Mehmet Akif Üniversitesi’nin 

252, İç Anadolu Bölgesi’nde Erciyes Üniversitesi’nin 1476 iken, Nevşehir Üniversitesi’nin 102, 

Karadeniz Bölgesi’nde 19 Mayıs Üniversitesi’nde 1633 iken, Ordu Üniversitesi’nde 124, Güneydoğu 

Anadolu Bölgesi’nde Gaziantep Üniversitesi’nin 936 iken, Adıyaman Üniversitesi’nde 94, Doğu 

Anadolu Bölgesi’nde Atatürk Üniversitesi’nin 2235 iken, Erzincan Üniversitesi’nin 221 öğretim 

elemanı bulunmaktadır. 

mailto:aysuneskihoran@hotmail.com
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Araştırma sonucunda öğretim elemanı sayılarının bilimsel etkinlikler açısından önemli olduğu ve 

yeni kurulan üniversitelere ayrıldıkları üniversiteler tarafından yeterli öğretim elemanı desteğinin 

verilmediği görülmüştür. Ayrıca coğrafi olarak daha gelişmiş bölgede bulunan Uludağ 

Üniversitesi’nin Yalova Üniversitesi’ne daha az katkıda bulunduğu buna rağmen daha az gelişmiş 

bölgede bulunan Gaziantep Üniversitesi’nin Adıyaman Üniversitesi’ne daha fazla katkıda bulunduğu 

gözlenmiştir. Özellikle Bologna süreci açısından yeni kurulan üniversitelere öğretim elemanı 

bakımından destek sağlanması ve bu üniversitelerin de Avrupa Yükseköğretim Alanında cazip hale 

getirilmesi önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Üniversiteler, Öğretim Elemanları, Coğrafi Bölgeler 

 

ABSTRACT 

  Universities as scientific activities of the universities contribute to the academic staff who 

handled the universe has been taken. Working with the universe they are leaving the newly established 

university academic staff of a number of universities from the newly established. All geographic 

regions separated by a university from the university's newly established academic staff numbers as 

the sample has been taken. It is formed by Study, evaluation criteria, 7 episodes of university 

professors. These are numbers, number of associate professors, assistant professors numbers, the 

number of research assistants, instructors and specialists. 

 According to research findings in Uludağ, Marmara University lecturers the total number of 

2315 when it separated from the university of Yalova University academic staff number 46 in the 

Aegean region. Also Afyon Kocatepe University in 1021 when the servant of the university's 173, in 

the Mediterranean region of Süleyman Demirel University in 1706 when the university Mehmet Akif 

252, internal Anadolu Erciyes University in 1476 when the University of Nevşehir 102, May, 19 Black 

Sea in 1633 while in college at University of Ordu 124, in the Southeast Anadolu University 

Gaziantep Adıyaman while 936 Universities in the 94, East Anadolu Atatürk University in 2235 when 

the university's 221 faculty members Erzincan exists.  

As a result of scientific activity of research in terms of the number of academic staff is 

important and newly established universities were divided by universities and were not given adequate 

academic staff support. In addition, geographically located in more developed regions of Uludağ 

University contributed less to the University of Yalova still found in less developed regions of 

Gaziantep Universities contributed more to the University of Adıyaman were observed. Especially in 

terms of Bologna Process newly established universities are recommended to provide support in terms 

of training academicians. 

Keywords: Universities, Academic Staff, Geographic Regions 
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1. GİRİŞ 

Yükseköğretim bir ülkenin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesinde, bilginin 

üretilmesinde ve topluma hizmette önemli bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Yükseköğretimin 

kökenleri Eflatun’un Academia’sına (M.Ö. 400), Aristo’nun Lyceum’una (M.Ö. 387) ve bir araştırma 

kurumu niteliğini taşıması nedeniyle İskenderiye Müzesi’ne (M.Ö. 330-200) kadar gitmektedir. Bugün 

ise yükseköğretim denince akla üniversiteler gelmektedir ( Erdem, 2004).  

Yükseköğretim tarihimizde medrese eğitiminden kopuş ve ilk laik eğitim kurumlarının 

kurulması 1863 Darülfünun açılmasıyla başlamıştır. Daha sonra bunun Darülfünun-u Osmanî’ye 

çevrilmesi ve nihayetinde Cumhuriyetin ilanından kısa bir süre sonra İstanbul üniversitesine 

dönüştürülmesiyle de çağdaş üniversite mantığında yükseköğretime başlanmıştır ( Günay, 2006).  

Sargın (2007)’e göre; Cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte gelişim süreci içine giren yüksek 

öğretim, ülkenin sosyo-ekonomik yapısına göre şekil almakta ve büyük ölçüde devlet tarafından 

verilmektedir. Ancak, artan nüfusun yüksek öğrenim talebini karşılamada yetersiz kalan devlet, bu 

hizmeti vakıf kurumlarının açılmasına izin vererek ve hatta destek vererek aşmaya çalışmaktadır. 

Açılan vakıf üniversiteleri sayısı ve öğrenci kapasiteleri günümüzde oldukça sınırlı olmasına rağmen, 

bu kurumlarının sayıları her geçen gün artmaktadır.  

           Yükseköğretimin amacı; ülkenin bilim politikasına, toplumun yüksek düzeyde ve çeşitli 

kademelerdeki insan gücü gereksinimine göre öğrencileri ilgi yetenekleri doğrultusunda yetiştirmek, 

bilimsel alanlarda araştırmalar yapmak, araştırma-inceleme sonuçlarını gösteren ve bilim tekniğin 

ilerlemesini sağlayan her türlü yayını yapmak, Türk toplumunun genel seviyesini yükseltici ve 

kamuoyunu aydınlatıcı bilimsel verileri söz ve yazı ile halka yaymak ve yaygın eğitim hizmetinde 

bulunmaktır ( Erdem, 2004). 

Bu çalışmanın evrenini 2006 ve sonrasında açılan yeni üniversiteler oluşturmaktadır, Random 

tekniğine göre örneklem alınan yeni açılan üniversitelerimizin akademik personeli, Bologna uyum 

sürecinde incelenerek bazı istatistikler sunulmuştur. Çalışma yapılırken Yüksek öğretim kurumunun 

2008-2009 istatistik verilerinden yararlanılmıştır. YÖK’ten elde edilen bilgiler taranarak tablo ve 

grafikler halinde sunulmuştur.  
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 Şekil- 1: Seçilen Üniversitelerdeki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı ve Bütün 

Üniversitelerdeki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı 

 

1.1. ULUSLAR ARASI GELİŞMELER IŞIĞINDA TÜRKİYE’DE YÜKSEKÖĞRETİM 

 

Yükseköğretim, sayıları artma eğiliminde olan devlet ve vakıf üniversiteleri başta olmak 

üzere, açık öğretim, meslek yüksekokulu gibi farklı türlerden oluşan çok sayıda yükseköğretim 

kurumunu bünyesinde barındıran bir yapıya sahiptir. Bugün Türkiye’de Yükseköğretim sistemi 

kuruluş yılları ve öğrenci sayıları açısından büyük çeşitlilik göstermektedir.   1990’lı ve 2000’li 

yıllarda açılan 84 üniversite ile birlikte toplamda 145 üniversite ile hizmet vermektedir. ( Şenses, 

2007).  

2006’da kurulan 15 yeni Devlet, 2008 ve 2009 yıllarında kurulan 46 yeni Devlet+Vakıf üniversiteleri 

ile toplam üniversite sayısı, 2005 yılı sonunda 78 iken, Ağustos 2009 itibarı ile 139’u bulmuştur.( 

Ertepınar, 2009) 5’i askeri yükseköğretime bağlı, 1’i emniyet teşkilatına bağlı yükseköğretim 

kurumlarıyla bu sayı 145’tir. Yıllara göre öğretim üyesi öğrenci ve üniversite sayılarındaki değişim 

Tablo 1’de gösterilmiştir.  
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Tablo- 1: Yıllara Göre Öğretim Üyesi, Öğrenci ve Üniversite Sayıları Değişimi ( Ertepınar, 

2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Not 1:Üniversite sayılarındaki parantez içindeki rakamlar, 1982 sonrası için Vakıf Üniversitelerini 

göstermektedir. Ekim 1981 yılına ait üniversite dışı veriler, akademi, eğitim enstitüsü, meslek 

yüksekokulu ve YAYKUR’a ait toplam rakamlardır. 1981 sonrası için “üniversite” kelimesi yüksek 

teknoloji enstitülerini de içerecek şekilde kullanılmıştır. 

Not 2: Öğretim elemanları profesör, doçent, 1981 öncesi Dr. asistan ve asistan, 1981 sonrası yardımcı 

doçent ve araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, okutman ve uzmanı kapsamakta olup, yasaya göre 

araştırma görevlileri ve uzmanlar ders vermekle görevlendirilemezler.  

Not 3: 1981 sonrası öğrenci sayıları, 4 yıllık örgün(2. Öğretim dâhil). 2 yıllık örgün ve açık öğretimin 

tümünü. 

Not 4: 139 üniversiteye ek olarak, sadece 2 yıllık meslek eğitim veren 4 vakıf meslek yüksekokulu 

vardır, öğretim elemanı ve öğrenci sayılarına bu kurumlardakiler dahildir. Yukarıdaki tabloya 

askeriyeye ve polis teşkilatına bağlı yükseköğretim kurumları dâhil değildir (Ertepınar, 2009). 

Ülkemizin geleceğini belirleyecek olan üniversiteler bu işi öğretim elemanları ile yapacaktır. 

Bu nedenle üniversite bünyesinde çalışan öğretim elemanı sayısı ve nitelikleri bu geleceğin 

şekillenmesinde etkilidir. Ayrıca bu öğretim elemanlarının tek görevi öğrenci yetiştirmek de değildir. 

Üniversitede ders vermenin yanında akademik personel bilimsel araştırma yapmakla da yükümlüdür.  

Akademik personelin ve bilimsel araştırmaların kalitesin arttırılması için araştırmacıların uluslar arası 

çalışmaları takip etmesi gerekir. Bunun için de Bologna süreci ile ilgili farkındalık yaratılmalıdır. 

 2006/7 2007/8 2008/9 

Üniversite Sayısı 

 

93(68+25) 115 

? 

139 

(94+45) 

Öğretim Elemanı Sayısı 

 

~90 

Bin 

~99 

Bin 

~98bin 

(~39 bin 

öğ.üyesi) 

Öğrenci Sayısı ~2,3 milyon ~2,4 

Milyon 

~2,9 

Milyon 

Öğrenci/öğretim elemanı 26 24 30 
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          Eğitim sistemimiz “akşam ezberle-sabah yaz-yarın unut” değil, “araştır-öğren ve kullan” 

olmalıdır ( Kaya, 2007). Tarihten örnek verecek olursak; Darülfünun’un ıslahı için 1932’de 

İsviçre’den Prof. Albert Malche’in hazırladığı raporda belirttiği aksaklıklar şunlardır: Fakülteler 

arasında işbirliği yoktur. Hocalar ders vermekle yetinmekte,araştırma yapmamakta,çevirileri tez olarak 

kabul etmekte,derslerde çok yüzeysel not tutturmaktadırlar.Öğrenciyi araştırmaya yöneltmeyen, 

düşünmeden kabule zorlayan ezberci bir yöntem uygulamaktadırlar.hocaların öğrencilere rehberlik 

yapmaya ve görevlerini ciddiye almaya zamanları yoktur çünkü kurum dışındaki özel işlerini ön plana 

koymaktadırlar.Aralarında bilimsel işbirliği değil,çekişme,sürtüşme,nefret, makam ihtirasları hakimdir 

(Akyüz, 2009). Bugün ise bu problemin kaynaklarından bazıları; öğretim elemanı başına düşen 

öğrenci sayısının fazla olması, yabancı dil bilen akademik personelin sayısının az olması, yayınların 

ise bilimsel temellere dayanmayan yayınlar olmasıdır. 

Dünya çapında Üniversite ve Araştırma Merkezlerinin bilimsel performanslarının etkili 

değerlendirmeleri ise artık internet/sanal ortamda daha kolay, hızlı ulaşılan ve görünen elektronik 

dergilerdeki (Cybermetric) yayınlarından Webometrik olarak yapılmaktadır. Webometrik sıralamalar 

kurumların eğitimdeki kalite ve akademik prestijlerinden ziyade üniversite seçecek öğrencilere yol 

göstermek ve rehber oluşturmak amacıyla yapılmaktadır. Webometrik endeksler dünya çapında bilgiye 

açık erişimle web yayınları açısından kurum/ülkelere yardımcı olmaktadır ( Kaya, 2007). Bu kriterlere 

göre dünya çapındaki üniversiteler arasında sıralama yapılmıştır. Bu sıralamalardan ilk 3000’de 

Türkiye’den sadece 41 üniversite bulunmaktadır. 
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Tablo-2: Dünya Sıralamasında İlk 3000’de Bulunan Türkiye’deki Üniversiteler ( Kaya, 

2007) 

 
 Bu 41 üniversite arasında çalışmamızda örneklem aldığımız Afyon Kocatepe, Gaziantep, 

Ondokuz Mayıs, Erciyes, Süleyman Demirel, Uludağ Üniversiteleri bulunmaktadır. Bu sıralamada 

Türk üniversitelerinin yer alması, Türkiye’de Yükseköğretimin gelişimi açsından umut vericidir. 
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Avrupa Yükseköğretim Alanında(AYA) gerçekleşmesi arzulanmayan tek şey, üye ülkelerin eğitim 

sistemlerinin tek tip yükseköğretim sistemi haline getirilmesidir. Avrupa Yükseköğretim Alanı’nda 

hedeflenen, çeşitlilik ile birlik arasında bir denge kurulmasıdır. Amaç, yükseköğretim sistemlerinin 

kendilerine özgü farklılıkları korunarak birbirleriyle karşılaştırılabilir ve uyumlu hale getirilmesinden 

ibarettir (YÖK, 2008). Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarını karşılaştırılabilir bir kaliteye 

ulaştırmak ise öğretim elemanları sayısı ve bunların bilimsel çalışmalarıyla mümkün olacaktır. 

Böylece, bir ülkeden ya da yükseköğretim sisteminden diğerine geçiş kolaylaşacak ve bu şekilde 

öğrenciler ve öğretim görevlilerin hareketliliği ve istihdamının arttırılacaktır. Böyle düşünüldüğünde 

Türk üniversiteleri ile AYA üniversitelerinde çalışan öğretim görevlilerinin kalite ve çalışma 

2008 YILINDA SCI+SSCI+AHCI'TE YAYIMLANAN YAYINLARIN 

ÜNİVERSİTELERE GÖRE SIRALAMASI 

ÜNİVERSİTE ADI SCI SSCI AHCI 

BRÜT 

TOPLAM 

NET 

TOPLAM 

ÖĞR.ÜYE 

SAY. ORAN 

ÜNİV. ARASI. 

SIRASI ORANA 

GÖRE 

Uludağ Üni. 482 30 1 513 500 753 0.66 34 

AFYON Üniv. 289 7 0 296 293 397 0.74 25 

Süleyman Demirel Üni 383 16 2 401 390 683 0.57 53 

Erciyes Üni. 512 16 3 531 523 540 0.97 12 

19 Mayıs Üni. 549 19 4 572 565 731 0.77 21 

Gaziantep Üni. 279 11 0 290 282 292 0.97 13 

Atatürk Üni.  587 25 5 617 606 1092 0.55 54 

2008 YILINDA SCI+SSCI+AHCI'TE YAYIMLANAN YAYINLARIN 

ÜNİVERSİTELERE GÖRE SIRALAMASI 

ÜNİVERSİTE ADI SCI SSCI AHCI 

BRÜT 

TOPLAM 

NET 

TOPLAM 

ÖĞR.ÜYE 

SAY. ORAN 

ÜNİV. ARASI. 

SIRASI ORANA 

GÖRE 

Yalova Üniv. YOK YOK YOK YOK YOK YOK YOK YOK 

Uşak Üniv. 13 0 0 13 13 58 0.22 97 

M. Akif Ersoy Üniv. 40 2 0 42 42 76 0.55 55 

Nevşehir Üniv. 11 1 0 12 12 21 0.57 52 

Ordu  Üniv 19 1 0 20 20 47 0.43 75 

Adıyaman Üniv. 26 1 0 27 26 22 1.18 5 

Erzincan  ÜNİV. 16 0 0 16 16 95 0.17 100 
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şartlarının birbirine benzer olması gerektiği düşünülmektedir. Türkiye’de akademik personelin çalışma 

şartları, danışmanlıkları, girdikleri ders saatleri Avrupa ve ülke içindeki diğer üniversiteler ile 

karşılaştırıldığında arada büyük bir farklılığın olduğu göze çarpmaktadır. 

 

Bologna sürecinin temel hedeflerinden biri, öğrencilerin ve öğretim görevlilerinin hareketliliğini 

sağlamak ve yaygınlaştırmaktır. Tablolarda da görüldüğü gibi öğretim elemanı başına düşen toplam 

öğrenci sayısı örneklem aldığımız eski üniversitelerde 191982 iken yeni üniversitelerde 46900’dür.  

Bu durumda Bologna sürecinin öngördüğü hedefin gerçekleşmesi çok da mümkün görünmemektedir. 

Bir diğer hedef, yükseköğretim kalite güvencesi sistemleri ağını oluşturmak ve yaygınlaştırmaktır. 

Yükseköğretim amaçları dâhilinde gerçekleşen her olay kaliteyi arttıracaktır. Ancak yeterli öğretim 

elemanı ve bilimsel çalışmanın olmaması Avrupa Yükseköğretim alanı içerisinde Türk üniversitelerini 

tercih edilebilir kılamayacaktır. 

 ÖĞRETİM 

ELEMANLARI 

TOPLAMLARI 

(Prof. +Doç+Y.Doç+Öğr 

Göv.+Okutman) 

ÖĞRENCİ 

BAŞINA DÜŞEN 

ÖĞRETİM 

GÖREVLİ SAYISI 

Toplam Öğrenci 

Sayısı 

(E+K) 

Uludağ 

Üniversitesine 

1324 0.035515021 37280 

AFYON Üniv. 685 0.02488285 27529 

Süleyman Demirel 

Üniv 

1082 0.029200626 37054 

ERCİYES Üniv. 795 0.030255746 26276 

19 Mayıs Ünivers 898 0.042266779 21246 

GAZİANTEP  539 0.041864077 12875 

ATATÜRK   1343 0.045185384 29722 

TOPLAM 6666 0.034722005 191982 

  
ÖĞRETİM ELEMANLARI 
TOPLAMLARI 
(Prof. +Doç+Y.Doç+Öğr 
Göv.+Okutman) 

Öğrenci başına 
düşen öğretim 
elemanı sayısı 

Toplam 
Öğrenci 
Sayısı 
(E+K) 
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1.2.  BOLOGNA SÜRECİ VE TÜRKİYE’DEKİ YÜKSEKÖĞRETİME ETKİLERİ 

Avrupa Birliği’nde ABD ve Uzak Doğu ülkelerinden geri kalmamak için eğitim alanında bir 

hareketin giderek hızlandığı görülmektedir. Bu çerçevede, 1998 yılında Sorbonne Deklarasyon’u 

yayımlandı. 1999 yılında Bologna’da yapılan toplantıda da “Üniversiteler Anayasası” adını taşıyan 

metin yayımlandı. Bologna Süreci resmi olarak 1999 yılında Bologna Bildirisi’nin 29 Avrupa 

ülkesinin yükseköğretimden sorumlu Bakanları tarafından imzalanması ve yayımlanması ile 

başlamıştır (Kuyumcu;  Erdoğan, 2008). 

Bologna sürecinin amacı öğretim elemanı ve öğrenci hareketliliğini sağlayarak uluslar arası 

bireyler yetiştirmek ve küreselleşen rekabette Avrupa’yı lider bölge haline getirmektir. Dünyanın en 

rekabetçi bilgi tabanlı ekonomisini kurabilmek için Avrupa birliğine üye ve aday ülkeler arasında 

akademik personel ve öğrenci hareketliliği sağlayarak akademik personel ve yükseköğretimin 

kalitesini arttırmak kaliteli elemanlara çalışma ortamları sağlamaya çalışılmaktadır ( Ertepınar, 2009).  

2009 Dünya Yükseköğretim Konferansı’nın sonuç bildirgesinde “erişim, hakkaniyet ve kalite” 

başlığı madde 15’te ; “Yükseköğretim kurumları, eğitim ve öğretim sistemlerini geliştirecek nitelikteki 

fonksiyonları yerine getirmek için fakültelerindeki öğretim elemanı ve diğer çalışanların eğitimine 

yatırım yapmalıdır”. Buradan da anlaşılmaktadır ki öğretim elamanı çalışmalarında eksiklikler 

bulunmaktadır. Öğretim elemanın daha fazla çalışma yapmalı, yurtdışı bursları değerlendirmelidir. 

Akademik personelin araştırma yapma ve burs alma fırsatlarına sahip olabilmesi yükseköğretimin 

kalitesi ve istikameti açısından çok önemlidir. Akademik özgürlük, günümüzün sürekli değişen 

küresel ortamında korunması gereken bir temel değerdir (YÖK, 2008). Akademik personelin araştırma 

yapması yükseköğretimin kalitesini sağlayacağı gibi Türk üniversitelerini Avrupa Yükseköğretim 

Yalova Üniversitesi 27 0.017976031 1502 

Uşak Üniversitesi 128 0.014794267 8652 

M. Akif Ersoy 
Üniversitesi 

204 0.01530153 13332 

Nevşehir Üniversitesi 77 0.020850257 3693 

Ordu  Üniversitesi 110 0.016042 6857 

Adıyaman 
Üniversitesi 

70 0.010767574 6501 

Erzincan Üniversitesi 160 0.025145371 6363 

TOPLAM 

 

 
776 

 
0.016545842 46900 
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alanında tercih edilebilir de kılacaktır. Araştırma ve personel alanında ortaklıklar sağlanacak, daha 

geniş tabanlı ve dengeli bir mekanizma oluşturulacaktır. 

Türkiye, Avrupa Birliğiyle bütünleşme sürecine girmiştir. Uluslararası düzeyde rekabet gücüne 

sahip bir Avrupa Yüksek Öğretim Bölgesi(AYA) oluşturulmaya çalışılmaktadır. Bu amaçla, diploma 

ve akademik derecelere şeffaflık getirilmesi, lisans, yüksek lisans ve doktora aşamalarının 

benimsenmesi; öğrenci ve öğretim üyesi hareketliliğinin teşvik edilmesi; eğitim, öğretim ve 

araştırmaya dayalı programlar geliştirilmesi, akademik değerlendirme ve kalite kontrol sistemleri 

kurulması için, Avrupa düzeyinde işbirliği yapılması temel ilkeler olarak benimsenmiştir (Oğuz, 

2004). 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bilgi çağı olarak adlandırılan günümüzde nüfusumuzun eğitimin gelişen koşularına ayak 

uydurabilmesi için yeni üniversiteler kurulmuştur. Ancak üniversitelerde eğitim- öğretim ve araştırma 

faaliyetlerini sürdürecek olan akademik personel sayısında sıkıntı yaşanmaktadır. Bu sebeple açılacak 

yeni kadrolarla akademik personelin sayısı arttırılmalı, talep olmayan kadrolara da ÖYP ile zorunlu 

hizmet şartı koşulup istihdam sağlanmalıdır. 

Üniversitelerde, bilgiyi paylaşmak ve yaygınlaştırmak amacıyla yapılan yayının amacına 

ulaşıp ulaşmadığının ayrıca yayın sonunda bir ürün alınıp alınmadığının izlenmesi araştırma ve 

inceleme açısından önemlidir. Ülkemizde Üniversitelerde amacına kaliteli yayından ziyade yayın 

sayısı önem kazanmış haldedir. Toplumun gelişmesine katkıda bulunmayan, bilimsel temellere 

dayanmayan yayının hem bilim hem de toplum açısından pek önemi yoktur.  

 Üniversitelerde akademik personel yeni çalışmalara yönlendirmelidir. Akademik personelin 

eğitimde Yeni metotları uygulayabilmesi için sınıflar daha küçük gruplar halinde olmalıdır. Bu da 

daha fazla mekânsal donanım ve akademik kadro gerektirdiğinden finansal kaynak ihtiyacı artmaktadır 

( Sursock; Smıdt, 2010)  Bologna sürecinin amacı 2010 yılında, birbirleri ile karşılaştırılabilen, 

birbirleri ile uyumlu, öğretim üyesi, yükseköğretim öğrencisi ve meslek sahiplerinin dolaşımlarını 

kolaylaştıracak, yüksek kalitede, geniş ve ileri bilgi tabanlı bir üniversite sistemi ile barış ve 

hoşgörünün hâkim olduğu bir Avrupa oluşturmaktır. Böylesi bir hareketliliğin gerçekleşmesi 

akademik kadroyu uluslar arası birey haline de getirmektedir. Sınavların çokluğu, yetersiz 

danışmanlık, derslerin yoğunluğu nedeniyle öğrenci ve akademik personel için bir yere gitmeme ya da 

gidememe kurumlarda uluslararası kültürün gelişmesinin önüne geçmiştir. Akademik personelin bir 

kısmı üzerlerine yüklenen ağır ders yükünden ve hareketlilik sürecinde yerlerine ders verecek kimse 

bulma güçlüğünden şikayetçi olmuşlardır. Üniversite kavramı evrensel de olsa, her ülkenin kendine 

özgü problemleri kendine has çözümler üretilmesini gerektirir ve bu durum her yeni uygulamada göz 

önünde bulundurulması gereken bir husustur ( Ertepınar, 2009). 



II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi  1699  
 

II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongre Kitabı 

Sonuçta Bologna sürecinde akademik personelin hareketliliğe katılımı ile yerlerine ders verecek 

olan akademik kadro alımı desteklenmelidir. Akademik personelin kalitesi için Avrupa 

üniversitelerinde sunulan imkanlar açısından eşitlik sağlanmalıdır. 

Hatta üniversite, fakülte veya yüksekokul oranlarının makul olduğu üniversitelerde bölüm 

bazında yapılan çalışmalar, bu üniversitelerde de ciddi öğretim üyesi eksikliği olan bölümler olduğunu 

göstermiştir. Buna ek olarak, öğretim üyeliğinin saygın ve cazip bir meslek olmaktan uzaklaşması, 

yeterli sayıda istenen niteliklere sahip yetişmiş insan gücünün sisteme eklenememesi, küçük yerleşim 

merkezlerinde öğretim üyesi ve öğrencileri çekecek sosyal ve kültürel bir yaşamın büyük şehirlere 

göre az olması, barınma ve beslenme gibi zorunlu ihtiyaçları karşılamakta çekilebilecek zorluklar da 

bu eksiklerin giderilmesini zorlaştırmaktadır. Üniversitelerimizin başarıları öğretim elemanı ve 

öğrenci başarıları ile ölçülür. İyi yetişmiş akademik personelin araştırma kadrolarına 

kazandırabilmeleri ve kuruma bağlanmalarının sağlanması onlar için hazırlanabilen ortamın iyilik 

derecesi ile orantılıdır. Üniversiteler artan kontenjanlar karşısında iyi performans göstermeleri daha da 

güçleşmiştir ( Ertepınar, 2009). 
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ÖZET 

Günümüzde üniversiteler gittikçe artan dinamik bir çevrede yeni meydan okumalar, riskler ve 

fırsatlarla karşı karşıya bulunmaktadır. Böylesine bir ortamda üniversitelerin hayatta kalabilmesi, 

varlığını sürdürebilmesi ve sürdürülebilir bir kurum olması için, bağımsız, yenilikçi, risk üstlenen ve 

riski yöneten, proaktif ve rekabetçi bir karakter yapısına sahip olması gereklidir.  Söz konusu 

karakteristik özelliklere sahip üniversiteler ise “girişimci üniversite” olarak adlandırılmaktadır. 

Girişimci üniversite, üniversitelerin klasik işlevleri olan eğitim ve araştırmanın yanına 

“topluma hizmet” işlevinin eklenmesiyle oluşmaktadır. Girişimciliğin üniversitelere uygulanması 

şeklinde de ifade edilen girişimci üniversite, bilinen görevlerinin yanısıra ekonomik ve toplumsal 

açıdan gelişmeye de katkı sağlayıcı bir işlev görmektedir. 

      Anahtar Kelimeler: Üniversite, girişimci üniversite 

ABSTRACT 

              Recently, universities are face to face with new challenges, risks and opportunities in a 

gradually rising environment. In a such environment, for universities to survive, to maintain their 

presence and to be a sustainable organization, they should have proactive and competitive character 
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that is independent, innovative and undertaking risks and managing risks. As mentioned, these 

universities having such characters are called “innovative universities”. 

              An innovative university is composed of “duty of the society” besides the classical functions 

of the universities of education and researching. Innovative university that is also called as practice of 

innovation in the universities, has the function of contribution to economic and social development.  

        Keywords: University, entrepreneur university 

GİRİŞ 

              Literatür incelendiğinde son zamanlarda, üniversitelerde girişimcilik eğitimi ve girişimci 

üniversite misyonu üzerine Türkiye’de ve dünyada pek çok ülkede çalışma yapıldığı görülmektedir. 

Girişimcilik eğitimi ve girişimci üniversite konusunda çalışan belli başlı yazarlar arasında, kavramı ilk 

kez telafuz eden Clark (2001) ve günümüzde bu konuda temel çalışmaları gerçekleştiren Etzkowitz 

(2003) ilk sırada yer almaktadır. Patzelt ve Shepherd (2009) ise çalışmalarında üniversitelerde stratejik 

girişimcilik konusunu ele almışlardır. OECD’nin 2001 yılında girişimcilik konusunda önde gelen bir 

grup bilim adamı ve yazara hazırlattığı çalışmasında Davies (2001); McInnis (2001) ve Daumard 

(2001) üniversitelerde girişimci kültürün nasıl ortaya çıktığını incelemişlerdir. Diğer birçok çalışmada 

ise farklı ülkelerin üniversitelerinde yapılmış girişimcilik eğitimi ve girişimci üniversite modeli 

örneklerine yer verilmektedir. Bu çalışmalardan bazıları şunlardır: Nurmi ve Paasio (2007) 

çalışmalarında Finlandiya’da girişimciliğin gelişmesi için üniversitelerin rolü üzerine 

odaklanmışlardır. Çalışma özelde üniversite-girişimcilik ilişkisini araştırmak üzere yapılmıştır. Bir 

diğer çalışma Razvan ve Dainora (2010) tarafından yapılmıştır. Yazarlar çalışmalarında inceledikleri 

Romanya ve Litvanya gibi ülkelerde girişimci üniversite dönüşümünün henüz başlangıç seviyesinde 

olduğunu ve bu dönüşümün yükseköğretimdeki zorunlu reformlar ile dinamik pazar güçlerinin 

etkisiyle oluştuğunu ifade etmektedirler.  Nkamnebe (2008) ise pazar oryantasyonlu girişimci 

üniversite yönetimini ele aldığı makalesinde, girişimci üniversite tanımına yer vermekte ve Nijerya 

Üniversitesi’nde pazar odaklı girişimci üniversite yapısını ortaya koymaktadır. Christina-Marta ve 

Magdalena (2009) çalışmalarında, oldukça güncel bir konu olan yeni ekonomi ve girişimci üniversite 

ilişkisini incelemişlerdir. Yazarlar günümüzde üniversitelerin gittikçe artan dinamik bir çevrede yeni 

meydan okumalar ve fırsatlarla karşı karşıya olduklarından söz etmekte ve modern üniversitenin 

bağımsız, yenilikçi, risk üstlenen, proaktif ve agresif rekabetçi tarz bir karakter yapısına sahip olması 

gerektiği konusuna vurgu yapmaktadırlar.  Çalışmada sürdürülebilir bir kurum olmak için söz konusu 

karakteristik özelliklere sahip girişimci üniversite rolünden söz etmektedirler.     

          Türkiye’de ise üniversitelerde girişimcilik eğitimi ve girişimci üniversite misyonu konusunda 

en fazla bilinen isimlerin başında Prof. Dr. Yavuz Odabaşı gelmektedir. Odabaşı (2008) çalışmasında, 

detaylı bir literatür taramasının sonucunda girişimci üniversitenin tanımını vermekte ve Türk 

üniversiteleri için örnek bir model sunmaktadır. Yine bir diğer çalışmasında Odabaşı (2006), 
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günümüzde üniversitelerin çok yoğun bir değişim ve dönüşüm atmosferinde bulunduklarını ve böyle 

bir ortamda başarılı olmanın yolunun girişimci üniversite modelini yaratmaktan geçtiğini 

vurgulamaktadır.  Bölgesel kalkınma ve girişimci üniversiteler ilişkisini ele aldığı çalışmasında Çetin 

(2007), üniversitelerin bölgesel kalkınmadaki önemine değinmekte ve girişimci üniversite kavramına 

açıklık getirmektedir. Koç ve Mente (2007) ise, girişimci üniversite tanımında yaygınlıkla kullanılan  

üniversite-sanayi-devlet üçlü sarmal modelini (The Triple Helix Model) ele almakta ve inovasyon 

kavramı ile ilişkisini açıklamaktadırlar. Erdem (2002;2006) de çalışmalarında Türkiye’de 

yükseköğretim sistemindeki değişiklikleri incelemiş ve üniversitelerde girişimcilik eğitiminin önemi 

üzerinde durmuştur.  

        Bu çalışmanın amacı ise özellikle Türkiye’de bu konuda yapılan çalışmalardan farklı olarak, 

tıpkı  Nurmi ve Paasio,  Razvan ve Dainora, Nkamnebe’nin yaptıkları gibi, bir üniversite (ÇOMÜ) 

modeli üzerinden hareketle girişimci üniversite kavramına ve girişimci yetiştirme misyonuna açıklık 

getirmek ve bu anlamda literatüre katkı sağlayabilmektir.            

       Yükseköğretim ve Üniversitelerin Misyonu  

        Bir toplumun sahip olduğu bilgisini, kültürünü, refahını, gelişmişlik ve kalkınmışlık düzeyini 

genel olarak niteliklerini belirleyen ve etkileyen en önemli unsur, sözkonusu toplumun bilgi ve 

eğitimde ulaştığı düzeyidir. Bu nedenle bütün toplumlar içinde yaşayan insanların kitlesel eğitimini 

genişletmeyi, yaygınlaştırmayı ve yükseltmeyi başlıca hedef olarak belirlemiştir. Ancak bir ülkede 

eğitimin daha geniş kitlelere ulaştırılması hedeflenirken aynı zamanda eğitimin kalitesinin de 

yükseltilmesi ve korunması gerekir (Köksoy, 1998: 1). 

Bir ülkede yükseköğretim kurumları genel olarak, bilgiyi üreten ve geliştiren, koruyan ve transfer eden 

kurumlardır. Bilgi üretiminin yapıldığı yerler ve bilgi üreten fabrikalar olarak da isimlendirilen 

üniversitelerin kritik rolleri şu şekilde ifade edilmektedir (Bolkol, 2008:1-2): 

- Toplumun yeteneklerini ve kültürel tabanını geliştirmek, 

- Toplumun kültürel faktörlerini korumak, 

- Toplumda yaşayan bireylerin başarılı olmalarına olanak tanıyacak bilgi ve teknoloji ile donatmak, 

yeniliklerden haberdar olmalarını sağlamak, 

- Kaynakların değişimine olanak tanımak. 

          Eğitim, bir toplumun çağdaş yaşamındaki en önemli kurumlarından birisidir. Eğitim öğretim 

kurumlarının en üst halkasını temsil eden üniversitelerin de eğitimde ve toplumsal yaşamda ayrı bir 

önemi bulunmaktadır (Kavili Arap, 2010:1).  
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        19. yy. boyunca, Kardinal John Newman ideal üniversiteyi “birinin kendi için bilgi peşinde 

olması” şeklinde tanımlamıştır. Newman’a göre, üniversiteler “bilgi ile bilimin, gerçek ile ilkelerin, 

araştırma ve buluşun, deney ve spekülasyonun yüksek koruma gücü”dür. Oysa, gelecek yüzyılda, bu 

üniversite anlayışının beklenen şekilde değiştiği görülmektedir. Artık üniversiteler sadece yüksek 

öğrenim kurumları olarak görülmemektedir. Bugün, üniversiteler teknolojik gelişimin ve ekonomik 

büyümenin önemli motorlarıdır. Bu, esasen kendi içinde, çokta şaşırtıcı değildir. Orta vadeden uzun 

döneme, küresel ekonomide sürdürülebilir rekabet teknoloji temelli güçlere dayanmaktadır. Bunlar, 

yeni teknoloji uygulama, başarılı bir şekilde yeni pazarlara girme, yeni ürünler geliştirme, işletme 

yönetimine en iyi uygulamaları getirme ve bütün işgücü yelpazesinde beceri seviyeleri geliştirme 

kabiliyetini içermektedir. Bu unsurlar, özellikle bölgesel seviyede, üniversitenin yapabileceği önemli 

katkıların tamamını içermektedir. Artık bir akademik kuruluşun izole edilmiş bir bilgi adası olarak 

düşünülmesi durumu sözkonusu değildir. Bölgesel yönetimler yerine, ulusal seviyede ve Avrupa 

seviyesinde gittikçe artan şekilde yüksek öğretim yerel ekonomide önemli bir güç, gelir ve işgücü 

kaynağı, kültürel yaşama katkıda bulunan ve ekonomik gelişime destek verici bir kaynak olarak 

görülmektedir. Birçok ülkede üniversiteler gün geçtikçe işletmelerin, şehirlerin ya da bireylerin çekim 

merkezi olarak kamu kurumlarının ayrılmaz bir parçası şeklinde düşünülmektedir. Kısaca, yerel 

sanayinin işgücü fırsatlarını arttırmak için üniversiteler birer katalizör görevi üstlenmektedir,  özellikle 

bölgesel ve ulusal yönetimler ile birlikte gelecekte doğrudan ya da dolaylı işgücü fırsatlarının en 

önemli kaynakları olarak ileri teknoloji ve bilgi temelli sektörler biçiminde görülmektedir. Bugüne 

kadar, üniversitenin bu yeni rolüne odaklanılması, kurumla birlikte girişimcilik kültürünü destekleyen 

alt yapı reformlarını ve kurumsal yenilikleri tanımlamaya konsantre olmaya eğilim olduğunu 

göstermektedir (Klofsten ve Jones-Evans, 2000: 299-300).       

        Yirmibirinci yüzyılda ise toplumlar ve içerisinde yaşayan bireyler çok hızlı bir değişim ve 

gelişim sürecine girmişlerdir. Üniversiteler sözkonusu bu değişim döneminde bireylerin ihtiyaçlarını 

karşılamak ve sorunlarını çözmek için kritik roller üstlenmişlerdir. Üniversiteler değişim ve dönüşümü 

başlatacak, bilgi ve teknolojiyi üretecek insan kaynaklarını yetiştirmek için sürekli olarak kendilerini 

yenilemeye başlamışlardır (Erdem, 2002: 27). Üniversitelerin yükseköğretimde hizmet sunan bir 

eğitim kurumu olarak, ulusal, uluslar arası ve küresel boyutta eğitsel, sosyal, ekonomik, politik ve 

teknolojik değişme ve gelişmelere uyum sağlaması artık bir gerekliliktir. Bugün üniversitelerin 

değişimi başlatması, yönetmesi ve bugünden geleceği öngörerek kararlar verip, bu kararlara ilişkin 

planlamalar yapması ve uygulaması gerekmektedir (Erdem, 2006: 299).    

       Günümüzde dünyadaki birçok üniversitenin yükseköğretim sisteminde ciddi sayılabilecek 

organizasyonel değişim ve dönüşümler gözlenmektedir. Bölgesel kalkınmanın temel dinamiği olarak 

ifade edilen birçok üniversite, gittikçe artan oranda girişimci uygulamaları benimsemekte ve hayata 

geçirmektedir (Çetin, 2007: 217). 
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             Girişimci Üniversite Kavramı ve Misyonu 

        Ortaçağdan bu yana, üniversiteler bilgiyi koruma ve yayma olan asıl görevlerinin yanında 

önce yeni bilgi üretimine geçerek ve daha sonra da bilgiyi uygulamaya koyarak amaçlarını 

büyütmüştür. Onaltıncı yüzyıldaki diğer büyük değişimler ise insancıl (hümanistik) çalışmaların 

tamamını içermekte ve yirminci yüzyılda üniversite artık deneysel sosyal bilimler için kurumsal bir 

yer haline gelmektedir. Bu süreçte her dönüşüm bir “ hukuk oyunu” başlatmış, yeni amaçlar eskileri 

ile birleşmiş, ekonomik gelişme ve araştırma gibi formülleştirilen kavramlar yeni bir bakış açısıyla 

değişime uğramıştır (Etzkowitz ve Zhou,2007:1).   

         Akademik girişimcilik hem iç hem de dış kuvvetlerden doğmuştur. Girişimci üniversite, 

akademik girişim odağının öğretimden araştırmaya kayması olan akademik gelişimin “iç mantık” 

hesaplaşmasının sonucudur. Araştırma üniversitesinin iç organizasyonu, özellikle araştırma fonlarının 

rekabet esasına dayalı olarak verildiği koşullarda, benzer niteliklere sahip bir seri araştırma grubunu 

içermektedir. Böylece, daha önceden doğrudan girişimcilik faaliyetlerine yönelen araştırma 

üniversiteleri “start-up firmaları” ile türdeş yeteneklerini paylaşır. Akademi kendi iç dinamiğinin 

yanında bilgi ve teknolojinin transferi ile araştırma anlaşmaları için iş firmaları ile yaptığı dış 

bağlantılarla girişimci haline gelmiştir. Akademik girişim bazen öncü olarak, diğer zamanlarda ise 

gerileyerek bilgi temelli ekonomiye geçişe paralel olarak dönüştürülmüştür. Ekonomi kaynak temelli 

bilgiyi giderek artan bir şekilde yönetirken bilimsel bilginin üretimi ekonomik hale gelmesinin 

yanında epistomolojik girişim haline de gelmiştir. Bilim toprak, emek ve sermaye, geleneksel refah 

kaynağı üçlüsüne alternatif olacak şekilde ekonomik büyümenin motoru olarak doğmuştur. 

Çoğunlukla, bilimin bu büyümesinin teknoloji ile ilişkisi sürmektedir, girişimci üniversite araştırma 

üniversitelerini kapsamakta ve geliştirmektedir (Etzkowitz, 2003: 109-110) . 

         Ondokuzuncu yüzyılın sonlarında, araştırma faaliyetinin üniversitelerin temel görevlerine 

eklenmesiyle birlikte bir akademik devrime tanık olunmuştur. Dünya üzerindeki birçok üniversite bu 

değişimi yaşamaya devam ederken, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra başlayan soğuk savaş dönemini 

takiben ikinci bir devrim gerçekleşmiştir. Üniversiteler öğretim ve araştırma görevlerine ek olarak 

üçüncü bir görev olan ekonomik ve sosyal kalkınmayı da gerçekleştirmeye başlamışlardır (Koç ve 

Mete, 2007: 9). Bu üçüncü ve önemli görev “girişimci üniversite” misyonunu yaratmıştır.   

     

Tablo1: Üniversite Misyonunun Genişlemesi (Kaynak: Etzkowitz, 2003) 

Öğretim Araştırma Girişimci  

Saklama ve bilgiyi yayma İlk akademik devrim İkinci akademik devrim 

Yeni misyonlar çıkar çatışmaları üretir İki misyon; öğretim ve araştırma Üçüncü misyon; ekonomik ve sosyal 

kalkınma, eski amaçların sürmesi 
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Üniversiteler genellikle girişimsel faaliyetlere faydalı olan bir teknoloji geliştirme kaynağı 

olarak görülmektedir. Bu konuda dünyada yapılan sayısız araştırma patentleme ve lisanslama gibi 

ticaret temelli üniversite faaliyetlerinin bilimsel araçların, yarı iletkenlerin, bilgisayar yazılımlarının ve 

biyoteknoloji endüstrilerinin geliştirilmesi için önemli olduklarını ortaya koymuştur. Ayrıca, birçok 

ekonomist üniversite patentlemesinden bilginin yayılmasının özel sektör faaliyetleri üzerinde yararlı 

etkileri bulunduğuna ilişkin nicel anlamda kanıt da sağlamışlardır ( Shane, 2004: 127).  

      Üçlü Heliks Modeli (Triple Helix Model) olarak da adlandırılan ve üniversite-sanayi-kamu 

ilişkilerini inceleyen model girişimci üniversitenin tanımlanmasında sıklıkla kullanılmaktadır. Model 

bilgi temelli toplumlarda girişimci üniversitelerin önemli bir rol oynayacağını ileri sürmektedir.   

Shane’ın da işaret ettiği gibi, girişimci üniversitelerin Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettiği yenilikçi fikir 

ve uygulamaları özel sektör firmaları ve kamu ile paylaşması hem üniversitelerin kendisine hem de 

bunları kullanan şirketlere ve kurumlara çok önemli faydalar sağlamaktadır. Yenilikçi buluşları 

kullanmak suretiyle üniversite ile işbirliği içerisine giren şirketler açısından konuya bakıldığında; 

konusunda uzman olan bireylerle çalışabilme olanağı elde etmesi, yeni teknolojinin olanaklarından 

faydalanarak rakiplerine fark atması ve kendi insan kaynaklarına katabileceği öğrencilere ulaşabilmesi 

gibi birçok yönden sayısız faydalar sağlamaktadır. Bu konuda İngiltere’de yapılan bir araştırmanın 

sonuçlarına göre, üniversite ile işbirliğine giden şirketlerin elde ettikleri faydalar aşağıdaki tabloda 

rakamsal olarak, çarpıcı bir şekilde yer almaktadır (Taylan ve Ünsan, 2009:17-18): 

   Tablo 2.  Üniversite-Sanayi İşbirliğinin Şirketlere Sağladığı Faydalar (Kaynak: Community 

Innovation Survey, 2001) 

 Servis ve ürün 

yelpazesinde artış 

Yeni Pazar açılması 

veya Pazar payındaki 

artış 

Ürün ve servis 

kalitesindeki artış 

Birim işçilik 

maliyetindeki azalma 

Üniversiteleri partner 

olarak kullanmayan 

işletmeler 

       %42       %40       %46       %33 

Üniversiteleri partner 

olarak kullanan 

işletmeler 

      %82       %81       %85       %65 

 

Bütün dünyada tek tip bir girişimci modeli olmadığı gibi tek tip bir girişimcilik eyleminden ve 

tek tip bir girişimci üniversite modelinden de söz edilememektedir. 1980’li yıllardan başlamak üzere 

bu konuda sayısız bilim adamı ve yazar onlarca tanım geliştirmişlerdir. Aşağıdaki tabloda girişimci 

üniversite konusunda yapılan çeşitli tanımlamalar yer almaktadır. 
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Tablo 3.  Girişimci Üniversite Konusunda Yapılan Farklı Tanımlamalar (Kaynak: Nkamnebe, 

2008) 

Yıl Yazar Tanım 

1983 Etzkowitz “Patentler gibi yeni para fonları düşünen üniversiteler,  sözleşmeler ve özel 

teşebbüs ortaklığına giriş araştırmaları” 

1995 Chrisman et al 

 

Girişimci üniversiteler  “üniversite profesörleri, uzmanlar veya öğrenciler 

tarafından yaratılan yeni iş teşebbüsleri” içerir. 

1995 Dill “Üniversite, teknoloji transferi sonucunda ticari girişim sayılabilecek başarıya 

ulaşan resmi üniversite araştırma çabaları olarak tanımlanır. Örgün çabaları, 

teknoloji transferini teşvik edecek sorumluluğu taşıyan kuruluş birimleri olarak 

tanımlayabiliriz.”  

1998 Clark Girişimci üniversite, bir işin kendi başına nasıl ilerlediğini ve yeniliği araştırır. 

Gelecekte daha umut verici bir görünüme ulaşmak için, örgütsel karakterde önemli 

bir vardiya bulma araştırmasını yapar. Girişimci üniversiteler kendi deyimleriyle 

“stand-up universities” yani sahnedeki önemli aktörler olmak için uğraşırlar. 

1998 Röpke “Girişimci bir üniversite 3 anlam taşır: kurum olarak üniversite kendisi girişimci 

olur; üniversite üyeleri-fakülte, öğrenciler, çalışanlar- bir şekilde kendilerini 

girişimci yaparlar-; ve üniversitenin çevreyle iletişimi, üniversite ile bölge 

arasındaki “yapısal birliktelik” etkileşimi girişimci yapıyı izler.  

1999 Subotzky “Girişimci üniversite liderlik, planlama ve kurumsal yapısındaki ahlaki değer 

yönetimiyle, dış kaynaklara ulaşmak için daha fazla fakülte sorumluluğu ile ve 

daha yakın üniversite-iş ortaklıkları ile karakterize edilir.” 

2002 Kirby “Girişimci kültürün kalbi olarak, girişimci üniversiteler yenilik yapma kapasitesine 

sahiptirler, yeni fırsatları fark eder ve yaratırlar, takım halinde çalışırlar,risk alır ve 

sorunlara karşılık bulurlar” 

2003 Etzkowitz “Nasıl ki üniversite bireyleri eğitip onları dünyaya hazırlar, girişimci üniversite de  

girişimcilik başlatmak için öğrenci ve öğretmenlere yapısal destek veren 

entelektüel, ticari ve bileşik doğal bir küvezdir” 

2003 Jacob et al. “Girişimci üniversite ticarileştirme(ileri eğitim kursları, danışmanlık servisleri ve 

genişletilmiş aktiviteler) ve nesneleştirme/metalaşmaya (patentler, lisanlar ya da 

öğrencilerin “start up” ları) dayanır.” 

2006 Guerrero-Cano et 

al.- 

Girişimci kültürün kalbi olarak, girişimci üniversiteler yenilik yapma kapasitesine 

sahiptirler, yeni fırsatları fark eder ve yaratırlar, takım halinde çalışırlar, risk alır ve 

sorunlara karşılık bulurlar. Gelecekte daha umut verici bir görünüme ulaşmak için, 

örgütsel karakterde önemli bir vardiya bulma araştırmasını yaparlar. Diğer bir 

deyişle girişimci üniversite, girişimcilik başlatmak için öğrenci ve öğretmenlere 
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yapısal destek veren entelektüel, ticari ve bileşik doğal bir küvezdir. 

 

        En yaygın tanımı ile girişimci üniversite, “girişimciliğin üniversitelere uygulanması” anlamını 

taşımaktadır. Girişimci üniversite kavramı dünyada ilk kez Amerika’daki belli başlı üniversitelerde 

uygulanarak gerçeğe dönüştürülmüştür. Başta M.I.T. olmak üzere Stanford gibi yenilikçi ve 

yaratıcılığı yüksek üniversitelerde, akademik personelin özel ve kamu sektörüne danışmanlık 

hizmetleri vermesiyle başlamış ve zaman içerisinde faaliyet alanlarını genişleterek girişimci 

üniversiteye dönüşmüşlerdir. Son yıllarda ise Cambridge başta olmak üzere Twente gibi Avrupa’daki 

bazı üniversitelerin de Amerika’dakileri örnek alarak girişimci üniversite modeline yönelmeye 

başladıkları dikkati çekmektedir (Odabaşı, 2007:117-118).          

        Girişimci üniversite konusunda yapılan bütün tanımlamaların ortak yönleri dikkate 

alındığında, en geniş tanımı ile girişimci üniversite modeli “yenilikçi, fırsatları görebilen ve 

değerlendirebilen, takım halinde çalışmaya yatkın, risk üstlenebilen ve riski başarıyla yönetebilen, 

gelecekte öne çıkmak ve başarılı olmak adına organizasyonel yapısını önemli ölçüde değiştirebilen ve 

geliştirebilen” üniversitedir. Böyle bir üniversite, akademisyenleri ve öğrencileri için zihinsel ve ticari 

girişimlerine destek mekanizmaları yaratmaktadır. Bu açıklamalar ışığında girişimci üniversitelerin üç 

önemli özelliğe öncelikle sahip oldukları ortaya çıkmaktadır (Odabaşı, 2008: 371-372): 

- Öncelikle üniversitenin kendisi bir kuruluş olarak girişimcidir, 

- Üniversitenin üyeleri (akademik personel, öğrenciler ve diğer çalışanlar) kendilerini birer 

girişimci olmaya yönlendirirler, 

- Üniversite ile içerisinde faaliyet gösterdiği çevre etkileşimi girişimci yapılanmalar şeklindedir.  

 

Tüm dünyada girişimci üniversitelerin gerçekleştirdikleri faaliyetler aşağıdaki tabloda detaylı olarak 

yer almaktadır:   

 

Tablo 4. Üniversitelerin Girişimcilik Faaliyetleri (Kaynak: Klofsten, Jones-Evans, 2000) 

Faaliyet     Tanım 

Büyük ölçekli bilimsel projeler Kamu imtiyazı veya endüstriyel kaynaklar aracılığıyla büyük 

oranda dışarıdan desteklenen araştırma projelerinin elde 

edilmesi 

Anlaşmalı Araştırma Dış kuruluşlar için üniversite sistemi ile özel araştırma projeleri 

üstlenmek 

Danışmanlık  Belirli bir sorunu çözmek için kişisel, bilimsel veya teknolojik 

uzmanlık bilgisi satışı 
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Patent Alma/Lisanslama Araştırma sonuçlarından sanayi tarafından patent ya da lisans 

hakkı alma 

Spin-off Firmaları  Üniversite araştırmaları sonuçlarından yararlanmak için yeni 

firma ve örgüt oluşturma 

Dış Öğretim/Kurslar Üniversite mezunu olmayan personel, öğrenci ve dış 

organizasyonlar için kısa kurslar sağlamak 

Satışlar Üniversite ile geliştirilen ticari ürünlerin satışı 

Test etme Üniversiteden olmayan bireyler ve dış organizasyonlar için 

deneme ve ölçme olanakları sağlama 

  

Araştırma Bölümü 

             Bu bölümde; araştırmanın amacı, kapsamı ve sınırlılıkları, yöntemi, araştırma bulguları ve 

tespit edilen bulguların yorumlanmasına yönelik açıklamalara yer verilecektir. 

      Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın amacı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin kurumsal özellikleri ve 

kariyer alternatiflerine dayanarak girişimci üniversite ve girişimci yetiştirme misyonunu açıklamaktır. 

Ayrıca bunun için Türkiye’deki devlet ve vakıf üniversiteleri ile Çanakkale Onsekiz Mart 

Üniversitesi’nin girişimcilik derslerini, ders içeriklerini, derslerin seçmeli olup olmadıklarını, 

girişimcilik ile ilgili enstitü, merkez veya öğrenci topluluklarının bulunup bulunmadıklarını araştırarak 

karşılaştırma yapmaktır.   

  Araştırmanın Kapsamı ve Sınırlılıkları 

Araştırmanın evrenini Türkiye’deki tüm üniversiteler oluşturmaktadır. Çalışma Yüksek 

Öğretim Kurulu’nun üniversiteler listesindeki 94 devlet ve 45 vakıf üniversitesiyle sınırlandırılmıştır. 

Yanı sıra araştırma kapsamında üniversitelerin internet siteleri incelendiğinde, üniversitenin internet 

sayfasının hazırlanma veya yenilenme aşamasında oluşu ve ders kataloglarının olmaması araştırmanın 

kısıtlarını oluşturmaktadır.  

Araştırmanın Yöntemi 

Üniversitelerin verilerine internet adreslerinden ulaşılarak içerik analizi yapılmıştır. İçerik 

analizinin amacı, toplanan verileri açıklayabilecek ortak kavramlara ulaşmaktır. İçerik analizinde, 

birbirine benzeyen veriler belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya getirilerek, okuyucunun 

anlayacağı bir biçimde düzenlenmekte ve yorumlanmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2008: 227). Bu 

araştırmada da üniversitelerin internet siteleri, ders katalogları, ders içerikleri, derslerin seçmeli veya 
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zorunlu olmaları, öğrenci topluluk/kulüp sayfaları, araştırma merkezleri sayfaları incelenerek 

girişimcilik (Entrepreneurship) kelimesi içeren ders, topluluk/kulüp ve merkez olup olmadığı 

açısından incelenmiş ve karşılaştırma yapılarak yorumlanmıştır. 

Araştırmanın Bulguları  

Üniversitelerin internet sitelerinden içerik analiziyle elde edilen verilere göre girişimcilik 

eğitiminde Türkiye’deki üniversitelerin durumu Tablo 5’deki gibidir. 

Tablo 5. Girişimcilik Eğitiminde Türkiye’deki Üniversitelerin Durumu 

                                            N 

ÜNİVERSİTE SAYISI                                            77 

EĞİTİM VEREN BİRİM Ön Lisans                         290 

Lisans                              110 

Lisansüstü                        21 

GİRİŞİMCİLİK MERKEZLERİ                                           6 

KULÜP-TOPLULUK                                         13    

 

Tablo 5’e göre; Türkiye’deki 77 üniversitede girişimcilik dersi verilmekte olup bunların 

dağılımı ön lisans bölümlerinde 290, lisans bölümlerinde 110, lisansüstü bölümlerde ise 21’dir. 

Girişimcilik merkezleri ve enstitüler bazında bakıldığında ise 6 üniversitede girişimcilikle ilgili 

merkez bulunurken, 13 adet girişimcilikle ilgili öğrenci kulüp veya topluluğu faaliyet göstermektedir.     

Türkiye’deki üniversitelerin ders içerikleri incelendiğinde ise, girişimcilik derslerinin lisans 

düzeyinden ziyade meslek kazandırmaya yönelik eğitim veren önlisans programlarında toplandığı 

gözlemlenmiştir. Bir diğer bulgu ise lisans düzeyinde verilen girişimcilik derslerinin İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesi’nin bölümlerinde toplanmış olmasıdır. Girişimcilik dersinin Türkiye’deki 

üniversitelerde bölümlere göre dağılımı ise Tablo 6'da yer almaktadır. 

Tablo 6. Girişimcilik Dersinin Türkiye’deki Üniversitelerde Bölümlere Göre Dağılımı 

  BİRİM N 

ÖN LİSANS İktisadi ve İdari Programlar 123 

  Teknik Programlar 139 
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LİSANS İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 82 

  Uygulamalı Bilimler Y.O. 3 

  Veterinerlik Fakültesi 1 

  Denizcilik İşletmeciliği Ve Yönetimi Y.O. 1 

  Sağlık Bilimleri Fakültesi 1 

  Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik Y.O. 2 

  Eğitim Bilimleri Fakültesi 1 

  Beden Eğitimi Ve Spor Y. O. 1 

  Fen Edebiyat Fakültesi 1 

  Ziraat Fakültesi 2 

LİSANSÜSTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü 21 

 

Tablo 6’ya göre girişimcilik dersi ön lisans düzeyinde teknik programlarda, iktisadi ve idari 

programlara göre daha fazla sayıdadır. Ön lisans düzeyinde iktisadi ve idari programlarda girişimcilik 

dersi en çok bulunan bölüm İşletme Yönetimi, teknik programlarda ise Bilgisayar Teknolojisi ve 

Programcılığı bölümüdür. Lisans düzeyinde girişimcilik dersi sayısının en çok olduğu fakülteler 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleridir. Ayrıca Veterinerlik, Fen Edebiyat, Eğitim Bilimleri ve Ziraat 

Fakülteleriyle Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu’nda girişimcilik dersinin olması dikkat çekicidir. 

Verilen derslerde en fazla öne çıkan isimler ise Girişimcilik, Girişimcilik ve Küçük işletme 

Yöneticiliği’dir.  

Türkiye’deki üniversitelerin web sitelerinden elde edilen diğer bir bilgi ise girişimcilik 

derslerine ilişkin ders içerikleridir. Ders içeriklerinin kapsam yönünden zayıf ve birbirinin benzeri 

şekilde tasarlandığı görülmektedir. Girişimcilik derslerinde genel olarak, girişimcinin taşıması gereken 

özellikler, girişimcilikte başarı ve başarısızlık faktörleri, küçük işletmelerin güçlü ve zayıf yönleri, 

ekonomik ve sosyal sisteme katkıları, sorunları ve çözüm yolları gibi konular yer almaktadır. Ayrıca 

Türkiye’de üniversite düzeyinde okutulan girişimcilik derslerinin zorunlu veya seçmeli ders olarak 

dağılımları da Tablo 7’de gösterildiği gibidir. 
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Tablo 7. Girişimcilik Dersinin Zorunlu/Seçmeli Dağılımı 

  Ön Lisans Lisans Lisansüstü TOPLAM 

Devlet 

Üniversiteleri 

Zorunlu 98 18 4 
329 

Seçmeli 137 56 16 

Vakıf 

Üniversiteleri 

Zorunlu 11 14 0 
63 

Seçmeli 14 23 1 

 

Tablo 7’ye göre; girişimcilik derslerinin Türkiye’de hem devlet hem de vakıf üniversitelerinde 

ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyde ağırlıklı olarak seçmeli ders olarak verildiği görülmektedir.  

Aşağıda Tablo 8’de ise yalnızca Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin birim ve bölümler 

açısından girişimcilik ders isimleri, derslerin seçmeli ya da zorunlu olup olmadıklarına ilişkin bilgi, 

girişimcilik konusunda faaliyet gösteren merkez ve topluluk bilgisi, tablonun hemen altında birim ve 

bölümler itibariyle ders içerikleri yer almaktadır.  

Tablo 8. Girişimcilik Eğitiminde ÇOMÜ’nün Verileri 

Birim Bölüm Ders Adı Seçmeli/Zorunlu Merkez 

/Topluluk  

 

 

 

 

 

Önlisans 

- Halıcılık ve 

Desinatörlüğü 

- Turizm ve Otel 

İşletmeciliği 

- Pazarlama 

-Elektrik 

-E-Ticaret 

-Büro Yönetimi 

ve Sekreterlik 

-İnşaat 

-Yönetim ve Org. 

-İşletme 

 

 

 

 

Girişimcilik 

 

 

 

 

- 6 adet Zorunlu   

 

-6 Adet Seçmeli 

 

- Dr. H. İbrahim 

Bodur 

Girişimcilik 

Uygulama ve 

Araştırma 

Merkezi 

 

-Genç 

Girişimciler 

Topluluğu 
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Lisans İşletme Girişimcilik 

Stratejileri 

    Zorunlu  

Lisansüstü İşletme Girişimcilik ve 

Yaratıcılık 

    Seçmeli  

 

Çomü’de birim ve bölümler itibariyle ders içerikleri aşağıdaki gibidir: 

-Girişimcilik kavramı girişimcilik ve ekonomi başarılı bir girişimcinin özellikleri girişimcilik kariyeri 

girişimi yönetmek küçük işletme biçimleri yeni fikir yaratma yöntemleri yeni bir iş kurmada gerekli 

kaynakları sağlamak, 

- Girişimcilik kavramı girişimcinin özellikleri, önemi yaratıcılık ve yenilik girişimciliğin avantajları ve 

dezavantajları başarılı bir girişimcinin özellikleri girişimcilik kariyeri girişimcilik süreci küçük 

işletmelerde girişimcilik, başarılı girişimcilik deneyimleri, 

- Girişimcilikle ilgili kavramlar hakkında bilgi edinme girişimci olma nedenlerini kişisel özellikleri 

başarı sağlayan etmenleri öğrenme girişimcilik sürecinde fırsatları tanımlama, 

- Girişimcilik ve girişimcinin özellikleri girişimcilikte yaratıcılık yenilik, girişim finansmanı Türkiye 

de girişimciliğin değerlendirilmesi Uluslar arası girişimcilik, 

- Girişimcilik kavramı girişimcilik yaratıcılık ve yenilik girişimciliğin özellikleri ve önemi küçük 

işletmelerin tanımı ve özellikleri küçük işletmelerin sorunları ve çözüm yolları, 

- Girişimcilik ve yaratıcılık dersi ile amaçlanan, öğrencilerin düşünme, sorgulama ve üretim 

yeteneklerinin geliştirilerek pratik hayatta uygulanabilirliğini sağlamaktır. Böylece, derslerde teorinin 

yanı sıra ağırlıklı olarak proje geliştirme ve bir işletme kurarak büyümesini sağlamak, pazar payını 

arttırmak vb. gibi işletmecilik konularına yer verilecektir. 

 Ayrıca araştırma verileri Türkiye’de bazı üniversitelerin girişimcilik konusu üzerinde özellikle 

odaklandığını ortaya çıkarmaktadır. Bunların başında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Anadolu 

Üniversitesi, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Özyeğin Üniversitesi, Orta Doğu Teknik 

Üniversitesi, İstanbul Kültür Üniversitesi, Marmara Üniversitesi gelmektedir. Bölgelere bazında 

değerlendirildiğinde ise Marmara Bölgesindeki üniversitelerin girişimcilik konusuna daha duyarlı 

yaklaştıkları belirlenmiştir.  
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ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (ÇOMÜ)’NİN KURUMSAL 

ÖZELLİKLERİ VE KARİYER ALTERNATİFLERİ 

 

         Misyon: İş Yaşamında, Sosyal Yaşamda Kariyer İçin Girişimci ve Global Üniversite  

           Misyon örgüt yönetimi açısından “örgütü benzer diğer örgütlerden ayırt etmeye yarayacak uzun 

dönemli görev, verilen özel görev veya amaç” şeklinde tanımlanmaktadır. Sözkonusu kurumun 

görevinin açık bir şekilde tanımlanması, örgütün amaçlarının açık ve gerçekçi, objektif bir biçimde 

ortaya konmasına imkân tanıyacaktır. Günümüzde modern üniversitenin görevleri literatürde “eğitim-

öğretim, temel bilimsel araştırmalar ve topluma hizmet” şeklinde ifade edilmektedir (Erdem, 

2005:104).  

          Ekonomik, sosyal, toplumsal ve siyasi anlamda etkileri yoğun olarak hissedilen küreselleşme 

kavramı günümüzde artık eğitim alanında da varlığını göstermektedir. İlköğretimden üniversiteye 

kadar eğitimin her alanında küresel normlara uygun bir kariyer yapmak bireyler açısından rekabetin 

vazgeçilmez kuralı olmuştur. Buna karşın özellikle yükseköğretimde eğitim ve öğretimin geniş 

kitlelere yaygınlaştırılmasıyla birlikte mezunların iş bulma olanakları azalmış ve işsiz üniversite 

mezunu gençlerin sayısı artmıştır. Oysa esneklik ve çeşitlilik ilkesine uygun eğitim veren 

üniversitelerin mezun öğrencilerinin işsiz kalma riskleri azalmakta ya da ortadan kalkmaktadır. Lisans 

döneminde aldıkları eğitimler sırasında tek bir alanda uzmanlaşan mezunların iş bulma şanslarının 

daha az olduğu tespit edilmiştir. Bugün öğrencilerine farklı kariyer alanları sunan üniversiteler tercih 

edilmekte ve bu üniversitelerin öğrencileri kariyer kaygısı taşımamaktadır.  

        Yeni jenerasyon-kuşak (Amerika’nın kullandığı ifade ile Generation Y, yani 1980 ve sonrası 

doğumlu olanlar) hakkında yapılan çok sayıdaki araştırma, bunların bir önceki jenerasyondan çok 

farklı özelliklere ve tercihlere sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Örneğin, jenerasyon X, çalışmayı 

ve para kazanmayı ön planda tutan bir kuşak iken, jenerasyon Y, bunların yanı sıra ailesi ve 

arkadaşlarıyla da birlikte olmayı ilk planda dikkate almaktadır. Özgürlüğüne daha düşkün, daha 

bireysel davranabilen ve teknolojiye düşkün bir nesildir. Bunlar dinamik, yaratıcı, yenilikçi, zeki, 

girişimci, kendine güvenli ve parlak fikirleri olan gençlerdir. Günümüzün kurumsal şirketlerindeki 

bürokrasisinden, kariyer basamaklarını çıkabilmek için sıra beklemekten, günü yakalayamayan 

çalışanlarla vakit harcamaktan ve anlamsız, boş, faydasız projelerle vakit kaybetmekten sıkılan 

yetenekli, azimli bir jenerasyondur (http://kariyeryolculugu.com/blog/2008/07/08/kariyer-yapmanin-

bir-diger-yolu-girisimcilik/, erişim tarihi 29/07/2008). Diğer bir ifadeyle jenerasyon Y “girişimci 

gençliktir”.  

           Bu sebeple hem iş yaşamında hem de sosyal yaşamda kişilerin şeklen ve içerik olarak 

ilerlemesi şeklinde tarif edilen kariyer tanımına uygun şekilde, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 

http://kariyeryolculugu.com/blog/2008/07/08/kariyer-yapmanin-bir-diger-yolu-girisimcilik/
http://kariyeryolculugu.com/blog/2008/07/08/kariyer-yapmanin-bir-diger-yolu-girisimcilik/
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tüm öğrencilerine dört farklı kariyer alanı sunmaktadır. Bunlar, klasik kariyer alanları olan kamu ve 

özel sektör ile güncel ve gelecek yönelimli kariyer alanları Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ve 

girişimciliktir.  

 

ÇOMÜ’nün Kurumsal Özellikleri 

Karakteristik Özellikleri - Fiziki Gelişimi- Akademisyen ve Öğrenci Portföyü- Bilimsel 

Performansı - Global ve Lokal Girişimleri-Özgün Nitelikleri 

 

1992 yılında kurulan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi bugün 9 Fakültesi, 2 Enstitüsü, 5 

Yüksekokulu, 11 Meslek Yüksekokulu, 1 Konservatuarı, 20 Araştırma Merkezi, 1140 Öğretim 

Elemanı,  900 İdari personeli ve 27 000’e yakın öğrencisi bulunan bir üniversitedir. Çanakkale 

Onsekiz Mart Üniversitesi’nin misyonu sürdürülebilir performansı ve gelişmeyi referans yapan bir 

“dünya üniversitesi” olmaktır. “Uluslararası akademik topluluklar ile sürdürülebilir etkileşim 

sağlayan dünya üniversitesi olmak” Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin vizyonlarındandır. Bir 

yandan “Atatürk İlke ve İnkılapları”na ve “Türkiye Cumhuriyeti”nin değerlerine bağlı bir 

üniversite olarak etkinliklerini gerçekleştirirken; aynı anda olağan ve klasik üniversite misyonları olan 

eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet görevlerini en çağdaş düzeyde yerine getirmeye azami 

çaba göstermektedir.  

 

ÇOMÜ’nün Kurumsal Özellikler Bağlamında Fiziki Yapılanması 

Son 3 yılda Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin; Tıp Fakültesi ve Araştırma ve 

Uygulama Hastanesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Eğitim Fakültesi Ek Binası, Fen- Edebiyat 

Fakültesi Ek Binası, Kapalı Spor Salonu, Biga Kapalı Spor Salonu, Biga Entelektüel Etkinlik Merkezi, 

Lapseki MYO, Bayramiç MYO,  Dardanos Yerleşkesi Yıldız Blokları binaları tamamlanmıştır.  

Bu yıl ve gelecek yıl ;Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu, Dardanos Yerleşkesi Sosyal 

Tesisleri, Ezine MYO, Gökçeada MYO, Gelibolu MYO, Gökçeada Uygulamalı Bilimler 

Yüksekokulu, Güzel Sanatlar Fakültesi, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O., İlahiyat Fakültesi, 

Enstitüler, Merkezler, Sağlık Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri MYO, Mühendislik- Mimarlık Fakültesi 

dersliklerinin inşaatlarına başlanılacak ve 2010 yılında bu yapılar tamamlanacaktır. 
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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi kendisine tahsis edilen kaynakları rasyonel kullanma, 

verimli kullanma, kaynak yaratma, olanaklarını üniversite ve kamu yararı için değerlendirme 

konusunda hassastır. 

ÇOMÜ’nün Kurumsal Yapısında Akademisyenlerinin Nitelik ve Niceliksel Artışı 

 

  

 

ÇOMÜ’nün Kurumsal Yapısında Öğrencilerinin Nitelik Ve Niceliksel Artışı 

ÇOMÜ’de öğrencilerin; düşünen, üreten, kendini yenileyen, demokrat, ilkeli, savaşçı değil 

uzlaşmacı, toplumun değerini bireysel menfaatlerinin önünde tutan, bilimin peşinde koşan, özgürlüğe 

açık, sadece yaptıklarından değil yapamadıklarından da sorumlu olan, insan haklarına saygılı, 

mükemmel eğitimli bir gençlik olarak yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. 
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ÇOMÜ’nün Kurumsal Özellikler Bağlamında Yayın Performansı 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 139 üniversite arasında uluslararası yayınlar 

sıralamasında 11. sıradadır. Gelecek 10 yıl içerisinde her değişken açısından da ilk 10 üniversite 

arasında olmak konusunda bir vizyonu bulunmaktadır. Çomü’nün akademik kadrosu ulusal ve uluslar 

arası düzeyde bilimsel yayınlar yapmanın yanısıra kongre, çalıştay vb. bilimsel organizasyonlar 

düzenleme yetkinliğine de sahiptir. 

 

ÇOMÜ’nün Kurumsal Özellikleri Bağlamında Proje Desteği İle Desteklenen Proje 

Sayıları 

Son yıllara göz atıldığında proje desteği ile desteklenen proje sayılarının aşağıdaki gibi 

belirtilmesi mümkündür:  

• 2006 yılında 50,  

• 2007 yılında 89,  

• 2008 yılında 75   

• 2009 yılında 145 

 

Ayrıca Üniversitemiz Yönetim Kurulunun Yayın Teşvik Programı ile ilgili olarak toplam 156 

kişiye 59100 TL ödeme yapılacaktır.  
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ÇOMÜ’nün Kurumsal Özellikleri Bağlamında Araştırma Merkezleri 

 

Araştırma ve Uygulama Hastanesi 

Atatürk ve Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi 

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi 

Astrofizik Araştırma Merkezi - Ulupınar Gözlem Evi 

Bilim ve Teknoloji Uygulama Merkezi 

Botanik Bahçesi ve Herbaryum Uygulama ve Araştırma Merkezi 

Çanakkale Seramikleri Araştırma ve Uygulama Merkezi 

Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi 

Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi 

El Sanatları Araştırma ve Uygulama Merkezi 

Enerji Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi 

İbrahim Bodur Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi 

Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi 

Nanobilim ve Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi 

Sürekli Eğitim Merkezi 

Süt ve Süt Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi 

Sualtı Araştırma ve Uygulama Merkezi 

Stratejik Araştırmalar Merkezi 

Türkiye-Avustralya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi 

Uzaktan Algılama Araştırma ve Uygulama Merkezi 

Yabancı Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi 

http://hastane.comu.edu.tr/
http://acasam.comu.edu.tr/
http://atamer.comu.edu.tr/
http://physics.comu.edu.tr/caam/caam.html
http://merkezlab.comu.edu.tr/
http://casem.comu.edu.tr/
http://cevsam.comu.edu.tr/
http://esam.comu.edu.tr/
http://enerji.comu.edu.tr/
http://girisim.comu.edu.tr/
http://kam.comu.edu.tr/
http://sem.comu.edu.tr/
http://comusam.comu.edu.tr/
http://casam.comu.edu.tr/
http://sam.comu.edu.tr/
http://uzal.comu.edu.tr/
http://yadem.comu.edu.tr/
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ÇOMÜ’nün Global ve Lokal Girişimleri 

    Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası Üniversiteler Birliği Üyesidir. Çanakkale 

Onsekiz Mart Üniversitesi Avrupa Üniversiteler Birliği Üyesidir. Çanakkale Onsekiz Mart 

Üniversitesi, 32 üniversiteyle bilimsel işbirliği, öğretim elemanı ve öğrenci değişimi içindedir.  

 

Erasmus Programları; 

Avrupa Birliği Erasmus Programları kapsamında 2007-2008 döneminde 69, 2008-2009 

döneminde 76 öğrenci bu olanaktan faydalanmıştır. ÇOMÜ’nün Erasmus  programları kapsamında 

halen Almanya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İspanya, Norveç, 

Letonya, Litvanya, Macaristan, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, Yunanistan başta 

olmak üzere 110 dünya üniversitesi ile ikili antlaşması bulunmaktadır.  

Geride bıraktığımız dönemde 7 AB Gençlik Eğitim Projesi düzenlenmiş, bu projelerde Avrupa 

ülkelerinden 100’ün üzerinde öğrenci ÇOMÜ’ye gelmiştir. 50’ye yakın ÇOMÜ öğrencisi de bu 

ülkelerde düzenlenen gençlik programlarına katılmıştır.  

        

ÇOMÜ’nün Özgün Nitelikleri 

Meslek Yüksekokullarına Özel Önem  

ÇOMÜ’de; akademik kadro tahsisi, fiziki yapılanma, laboratuar tesisi konularında meslek 

yüksekokullarına ayrıcalık tanımaktadır. Meslek Yüksekokullarından Sorumlu Rektör Danışmanlığı 

Sürekli Ziyaretler, Yerel Yönetim ve STK’lar ile MYO’ların Katılımıyla Düzenlenen Toplantılar 

faaliyetlerinde bulunmaktadır. Ayrıca; 

• Avrupa Birliği E-Devlet Projesine örnek gösterilmiştir. 

• ÇASEM’de Çanakkale’yi karakterize eden değerlerin sembolize edildiği nitelikli 

ürünler başarıyla üretilmekte, Döner Sermaye İşletmesi aracılığıyla Çanakkale 

halknın yararlanmasına sunulmaktadır. Başta seramik ürünleri ve süt ürünleri 

olmak üzere Döner Sermaye İşletmesinin ürünlerine talep çok yoğun bir şekilde 

artmaktadır.  

• “Üniversite-Çanakkale Etkileşimi”ne yönelik somut ve ciddi çalışmalar 

yapılmaktadır. 

• ÇOMÜ’de farklı bir proje olan “proje pazarı” etkinliği düzenlenmiştir.  
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• Özgün Bir Metodolojiyle Düzenlenen İnterdisipliner Bir Program Çanakkale İli 

Değerleri Sempozyumları düzenlenmiştir. 

• Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi;  Troia, Gelibolu, Alexandreia Troas, Assos, 

Kaz Dağları, Çanakkale Savaşları, Çanakkale Boğazı, SİT Alanları gibi tarihe 

malolmuş varlıkların, değerlerin şekillendirdiği barış ve kültür kenti Çanakkale’nin 

ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımına katkı sağlayan akademik ve sosyal 

etkinlikler düzenlemeyi kendine misyon edinmiştir. 

• Üniversite-Çanakkale Etkileşimi Toplantısı yapılmış ve Kitabı hazırlanmıştır.  

 

“2010 Dünya Üniversiteler Kongresi” (20-24 Ekim 2010 Çanakkale) 

“Küresel sorunlar çerçevesinde üniversitelerin yeni hedef ve görevleri neler olmalıdır?” Dünya 

Üniversiteler Kongresi Uluslararası Üniversiteler Birliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı, TÜBİTAK, 

TÜBA işbirliğinde düzenlenecektir.“Küresel ısınmanın, küresel terörün, küresel yoksulluğun, bölgesel 

çatışmaların, krizlerin önlenmesinde üniversitelerin rolü ne olmalıdır?” teması ulusal ve uluslar arası 

düzlemde güçlü bir etki bırakacaktır. 

 

ÇOMÜ’de Kariyer Alternatifleri 

Devlet ve Özel Sektöre Alternatif Olarak STK’lar ve Girişimcilik-ÇOMÜ’de Girişimcilik 

Çabaları-TOG ve Avea-Öğrenme Metodları-Öğrenci Toplulukları 

ÇOMÜ Geleneksel Yükseköğretim Sisteminin belirlediği tarza uygun bir biçimde devlet ve 

özel sektör için donanımlı bireyler yetiştirmektedir. Bunun bir sonucu olarak ÇOMÜ mezunu 

öğretmenler, hemşireler, sporcular, kaymakamlar, hakimler, özel sektör yöneticileri vb. anlamlı 

kariyer noktalarına ulaşmış öğrencileri vardır.  

 

   Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğrencilerine dört farklı kariyer alternatifi 

sunmaktadır. Geleneksel kariyer hedeflerinin dışında ÇOMÜ, öğrencilerine iki kariyer alternatifi 

daha sunmaktadır. Bunlar; Sivil Toplum Kuruluşları (STK)’lar ve Girişimcilik olarak 

belirlenmiştir. ÇOMÜ’de öğrenciler  “İş aramak” ve “iş bulmak” yerine “iş kurmak” ve “iş 

vermek” konusunda motive edilmektedirler.   
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            Sivil Toplum Kuruluşları; 

• STK'lar günümüzde, başta ABD ve AB'de olmak üzere, tüm dünyada yaşamın tüm alanlarında 

etkili bir dinamik olarak faaliyetlerde bulunmaktadırlar. 

 

• Başlangıçta kamu kurumlarına, devlete ve politikacılara eleştiriler getirmek, haksızlığa 

direnmek, yoksullara, güçsüzlere yardım sağlamak ve dayanışma içinde bulunmak için beliren 

STK'lar, çok farklı bir çehreye bürünmektedirler. Yoksulluğun önlenmesinden işsizliğe; 

altyapı yatırımlarından kalkınmaya; demokrasinin geliştirilmesinden uygarlığa; tepki 

gösterilerinden yasal düzenlemeye; fakirliğin önlenmesinden zenginliğin paylaşılmasına; 

yetersiz beslenme ve sağlık koşullarından kaliteli sağlık hizmetine; çevre kirliliğinin 

önlenmesinden iklim değişimine kadar neredeyse tüm alanlarda düşünce beyan etmektedirler. 

 

• Bugün dünyada, daha çok devletlerin ve özel sektörün görevleri arasında yer alan misyonlar, 

misyon alanları- işsizlik, ekonomik ve sosyal kriz, yoksulluk, sosyal eşitsizlik, sosyal adalet, 

küresel terör, iklim değişikliği, gelir dağılımının adaletsizliği, altyapı yatırımlarının 

yetersizliği, çevre kirliliği, ağaçlandırma ve erezyonla mücadele, yoksullukla mücadele- 

STK'ların da misyon alanları olmaktadır. Bir çok STK, bu ve benzeri makro konuları misyon 

alanı, çalışma alanı yapmaktadır. Küresel güç olan ülke ve devletler, küresel güç olan özel 

işletmelerden sonra küresel çapta faaliyet gösteren, etkili olan STK'lar belirmektedir. Hesap 

verebilirlik, çevre bilinci, sorumluluk, yönetişim, sürdürülebilirlik, katılımcılık, ortak akıl, 

kamusallık, çoğulculuk, saydamlık v.b. kavramlar tüm toplum düzeyinde STK'lar aracılığıyla 

kabul görmüştür.  

 

• Bütün bu gelişmeler, dinamikler Sivil Toplumun, STK'ların bir bilim olma sürecinde 

olduğunun temel göstergeleridir. AB'de, Japonya'da, ABD'de konuya bu açıdan yaklaşılmakta, 

araştırmalar yapılmakta, bölümler kurulmakta, projeler yürütülmektedir. STK’lar; uluslararası 

ilişkilerde, dünya politikasında ve küresel yönetimde giderek artan bir önem kazanmıştır.  

 

            Dünya’da STK’lar  

• STK’lar her yıl niceliksel olarak artmaktadır. Dünyada; 1950’lerde yaklaşık 1000 uluslararası 

STK, 2010’larda yaklaşık 30.000 uluslararası STK bulunmaktadır.  Kuzey Avrupa 

ülkelerinde nüfuslarının 3–4 katı oranda Sivil Toplum Kuruluşlarına üyelik/gönüllülük 

vardır. İsveç'te 250 bin Sivil Toplum Kuruluşu faaliyet göstermektedir. Fransa'da 900 bin, 
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ABD'de 1 milyon 500 bin civarında STK bulunmaktadır. Macaristan'da 60 bin kayıtlı Sivil 

Toplum Kuruluşu bulunmakta ve Macaristan'daki STK'larda yaklaşık 400 bin gönüllü 

çalışmaktadır. 

 

•  Gelişmiş Ülkeler STK Zenginidir;  İngiltere'de yaklaşık olarak 160.000 dernek (2005) ve 

toplam 400.000 civarında Sivil Toplum Kuruluşu bulunmaktadır. Danimarka’da; 274 yerel 

yönetim, 65 bin yerel STK, 7 bin bölgesel STK ve yaklaşık 400 ulusal STK bulunmaktadır. 

Estonya’ da; 2006 yılı itibariyle 22 bin 498’i dernek ve 680’i vakıf olmak üzere toplam 23 bin 

178 kuruluş faaliyet göstermektedir. ABD'de bir ya da daha fazla gönüllü kuruluşa üye olmak 

özellikle CV'nin önemli bir başlığı olmakta, kariyerin önemli bir belirleyicisi olmaktadır.  

 

           STK’ların Ekonomiye Katkıları   

• STK’ların ekonomi içindeki payı büyümektedir. STK’ların ekonomi içindeki payına ilişkin 

yapılan tahmini hesaplamalar bu oranın  % 0,8 - 12 düzeyinde olduğunu göstermektedir.  

 

• Gelişmiş Ülkelerde STK’ların Ekonomideki Payı Yüksektir. 400 bin gönüllünün çalıştığı 

Macaristan’da STK’ ların GSMH’ ye katkısı yüzde 1 düzeyinde olmaktadır. İsrail’de 

STK’ların ülke Gayri Safi Milli Hasılası içindeki payları yüzde 12,5 olarak gerçekleşmektedir. 

2003 verilerine göre Kanada’da STK’ ların ülke Gayri Safi Milli Hasılası içindeki payları 

yüzde 6,7, ABD’de STK’ ların ülke Gayri Safi Milli Hasılası içindeki payları yüzde 7,5. 

Danimarka’da STK’lar GSMH’nin yüzde 7,8 ’ini üretmektedir. Gönüllü çalışma oranlarının 

ekonomiye katkısıyla birlikte bu oran GSMH’nin yüzde 11’ine çıkmaktadır.  

         

       STK’lar Dünya Bankası Fonlarından Önemli Paylar Almaktadır 

        STK’ ların Dünya Bankası’nın finanse ettiği projelere katılımı, 1990 yılında tüm projelerin yüzde 

21’ini 2005 yılında %72’sini oluşturmaktadır.   

 

        Dünya Bankası, STK’lara Önemli Destek Sunmaktadır 

        Dünya Bankası, STK’ların kalkınmadaki önemli rollerini önemsemekte ve sivil toplumla işbirliği 

yapmaktadır. Dünya Bankası’nın STK’lara fon sağlayan birkaç olanağı bulunmaktadır. Küçük Hibeler 

Programı (KHP) ve Yaratıcı Kalkınma Fikirleri, Dünya Bankası'nın STK’lara fon sağlayan 

mekanizmalarıdır. Dünya Bankası, STK’ ları nadiren, doğrudan finanse etmektedir. STK’lara 
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yönlendirilen fonları artırmada, projelerin bankalar tarafından finanse edilmesi tasarlanabilir. Bunun 

en belirgin örneği sosyal fonlardır. Buna ek olarak Dünya Bankası proje tasarımına yardımcı olan 

uygulamasını  ve yönetimini gerçekleştirmesi gibi belirgin görevleri yerine getiren bir STK ile 

anlaşma yapabilmektedir. (http://web.worldbank.org/). 

      Türkiye'de 2009 Mayıs sonu itibariyle 81.538 dernek bulunmaktadır. Bu derneklerin yaklaşık 

56.000'ni 2000 yılından itibaren kurulmuşlardır (www.dernekler.içişleri.gov.tr). Türkiye genelinde 

sivil örgütlenme rakamına yeni gelişen platformlar, STK tanımına giren sendikalar ve kooperatifler ile 

aralarında TOBB, TZOB, Noterler Birliği, Barolar Birliği, Bankalar Birliği, Veteriner Hekimler 

Birliği, TTB, TMMOB, Eczacılar Birliği vb.niteliğindeki meslek birlikleri ve oda mensuplarını 

kattığımızda, bu sayı 150 bini geçmektedir. Türkiye’de yaklaşık 150 bin STK bulunmaktadır.  

 

Türkiye’deki STK’ların Ekonomideki Payı Artmaktadır  

2007 yılı sonu itibariyle Dernekler Dairesi Başkanlığı’nın açıkladığı 2006 yılı verilerine göre; 

•  Derneklerin GSMH içerisindeki payı % 0,8246, 

•  Dernek harcamalarının özel tüketim harcamaları içerisindeki payı ise % 1,2405, 

•  2006 yılı için kar amacı olmayan özel hizmet kuruluşlarının GSMH içerisindeki payı % 

1,6385, 

•  Kar amacı olmayan özel hizmet kuruluşlarının özel tüketim harcamaları içerisindeki payı 

ise % 2,4648. 

 

Türkiye’deki STK’ların İstihdamdaki Payı Artmaktadır  

2006 yılında derneklerde ücretli tam zamanlı ile ücretli yarım zamanlı ve ücretli proje zamanlı 

çalışan bireylerin sayısı 29 bin 896 ve bu sayının Türkiye ekonomisindeki istihdam (22 milyon 330 

bin) içerisindeki payı yüzde 0,13 düzeyindedir. Gönüllü tam zamanlı ile gönüllü yarım zamanlı ve 

gönüllü proje zamanlı çalışan personelin sayısı 27 bin 905 ve bu sayının Türkiye ekonomisindeki 

istihdam (22 milyon 330 bin) içerisindeki payı yüzde 0,12 iken, toplam personelin istihdam 

içerisindeki payı yüzde 0,25 civarındadır.  

 

 

 

 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/ECAEXT/TURKEYINTURKISHEXTN/0,,contentMDK:20819597~pagePK:141137~piPK:141127~theSitePK:455688,00.html
http://www.dernekler.içişleri.gov.tr/
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ÇOMÜ’de  STK’lar  Ders Müfredatına Girmiştir 

  Bu konudaki farkındalığı yüksek olan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, STK'larla 

ilgili düzenlemeler, tasarılar geliştirmiştir. 2003 yılında Biga İ.İ.B.F.'de tüm bölümlere STK'larla 

ilgili dersler konulmuştur. 

 

     ÇOMÜ Uluslararası STK Kongreleri Organize Etmektedir 

• KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Sayın Rauf Raif DENKTAŞ’ın Onur Konuğu Olduğu "STK-

Özel Sektör-Devlet Etkileşimi" ana temalı “III. Uluslararası STK'lar Kongresi”,  

 

• 9. Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman DEMİREL’İN Onur Konuğu Olarak Katıldığı "Küresel 

Yoksulluk" ana temalı IV. Uluslar arası STK'lar Kongresi, 

 

• YÖK Başkanı Sayın Prof. Dr. Yusuf Ziya ÖZCAN’ın Onur Konuğu Olarak Katıldığı "Sosyal 

Girişimcilik" ana temalıVI. Uluslar arası STK'lar Kongresi, 

 

• Sosyal Adaleti Maksimize Eden Toplumsal Dönüşüm Çabalarının Yeni Fenomeni: 

HAYIRSEVERLİK ana temalı VII. Uluslar Arası STK’lar Kongresi 3-5 Aralık 2010 tarihinde 

ÇOMÜ’de düzenlenecektir.   

 

ÇOMÜ’de STK Bölümü kurulması çalışmaları devam etmektedir. Yanı sıra kamu ve özel sektör 

için insan kaynağı, yönetici, araştırmacı girişimci yetiştirmeyi misyon edinmiş olan üniversitemiz; 

girişimci yetiştirmeyi, STK'lar için de insan kaynağı, yönetici, araştırmacı yetiştirmeyi de misyon 

edinmiştir. Biga İ.İ.B.F.'ye STK'lar adlı bir bölümün açılması için YÖK nezdinde çalışmalar 

sürmektedir. 

Kariyer Alternatifi Olarak Girişimcilik 

ÇOMÜ’nün Araştırma Merkezleri’nden biri Dr. H. İbrahim Bodur Girişimcilik Uygulama ve 

Araştırma Merkezi’dir.  

Hayatımın Fikri–Gençlik İçin Girişimcilik Proje Yarışması  (AVEA-TOG İşbirliği) 

Hayatımın fikri projesi 2006 yılında AVEA ve TOG işbirliği ile başlamıştır. Projenin amacı, 

Genç girişimci adayların henüz üniversitedeyken potansiyellerini ortaya çıkarmayı, onları 
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desteklemeyi ve ürettikleri projeler ile yeni iş fikir ve alanları yaratmalarını hedeflemektedir. Bu güne 

kadar; Türkiye’nin 7 bölgesinden 11 üniversitede 2017 gence toplam 2742 saat eğitim ve danışmanlık 

hizmeti verilmiştir. 739 iş fikri projelendirilmiş, 44 iş fikri 1.245.000 TL fonla desteklenmiştir.  

 

Hayatımın Fikri – Gençlik İçin Girişimcilik Proje Yarışması kapsamında;  

• 2007’de desteklenen 11 Projeden 4’ü, 

• 2008’de desteklenen 19 projeden 3’ü, 

• 2009’da desteklenen 15 Projeden 2’si, 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğrencilerine aittir. Üniversitemiz öğrencileri tüm projeleri 

sayesinde toplam 243 bin TL destek almışlardır. Hazırlanan Projelerden biri Avea Teknoloji Özel 

Ödülü”nü almıştır.  

2007 Yılında Desteklenen Projeler   

• Maliyeti düşük gümüş rezervlerinden gümüş çıkararak işletimi konulu proje - 20 bin TL 

• Vitamin bar projesi - 17 bin TL 

• Otomatik satış kanalı vasıtası ile hijyenik şekerleme satışı projesi - 10 bin TL 

• KOBİ Ve Kamu Kuruluşlarına E-dönüşüm Sürecinde Bilgi Teknolojileri Ve Eğitim 

Danışmalığı projesi Avea Teknoloji Özel Ödülü’nü alarak, 16 bin TL'lik başlangıç 

sermayesinin yanısıra bütün ofis ekipmanlarının da bağış olarak Avea tarafından sağlanması.  

 

2008 Yılında Desteklenen Projeler  

• Buzhane Buz Üretimi projesi –  20 bin TL,  

• Atölye Ev projesi - 25 bin TL, 

• Soğuk Sandviç, Salata Bar projesi - 30 bin TL  

 

2009 Yılında Desteklenen Projeler  

• Outlet Bus projesi, 45 bin TL 

• Meyve Bahçesi projesi,  60 bin TL 

 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Genç 

Girişimciler Kurulu Üyesidir. ÇOMÜ’de girişimciliği temel ilgi alanı olarak gören ve her eğitim 
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biriminde yapılanmasını tamamlanmış, 1200’e yakın üyesi bulunan aktif bir öğrenci topluluğu olarak 

Genç Girişimciler Topluluğu bulunmaktadır.  

 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde klasik öğrenmenin dışında; 

• Kendi kendine öğrenme, 

• Sanal öğrenme, 

•  Sosyal öğrenme kavramlarına ve uygulamalarına önem verilmektedir.  

 

Öğrenci Toplulukları  

140’a yakın öğrenci topluluğuyla sosyal öğrenme, kendi kendine öğrenme, sorun çözme, 

ekip çalışmasına yatkınlık, farklı kişilerle bir arada olma, farklılıkları yönetme gibi beceriler 

öğrencilerimize kazandırılmaktadır. 

 

ÇOMÜ, Hürriyet Gazetesi’nin yaptığı bir araştırmaya göre topluluklarda Türkiye birincisi 

olmuştur. 

 

SONUÇ 

           Üniversite, öğrencilerinin baş döndürücü hızla devam eden yarışta başarılı olabilmeleri için, 

bilgi çağının gereklerine uygun olarak yaratıcı, yenilikçi, problem çözme yeteneğine sahip, düşünen, 

eleştiren, sorgulayan, değiştiren, dönüştüren, bilgiye erişimde yüksek teknolojileri kullanabilme 

becerisine sahip, esnek düşünebilen, bilimi temel alan sağlıklı kişilik ve sosyal gelişimini tamamlamış 

bireyler olarak yetişmesini sağlamalıdır (Bolkol, 2008:3).  

          Ancak yükseköğretimde eğitimin kitlelere yaygınlaştırılmasıyla birlikte mezunların iş bulma 

imkanları azalmış ve işsiz üniversite mezunlarının sayısı ve oranı artmıştır. Buna karşın esneklik ve 

çeşitlilik ilkesine uygun eğitim görenlerin işsiz kalma riskleri azalmaktadır. Lisans düzeyindeki 

eğitimleri sırasında tek bir alanda uzmanlaşan mezunların iş bulma şanslarının daha az olduğu tespit 

edilmiştir (Köksoy,1998: 17). 

         Günümüzde öğrencilerine farklı kariyer alanları sunan üniversiteler tercih edilmekte ve bu 

üniversitelerin öğrencileri kariyer kaygısı taşımamaktadır.  
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        Hem iş yaşamında hem de sosyal yaşamda kişilerin şeklen ve içerik olarak ilerlemesi 

şeklinde tarif edilen kariyer tanımına uygun şekilde, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi tüm 

öğrencilerine dört farklı kariyer alanı sunmaktadır. Bunlar, klasik kariyer alanları olan kamu ve özel 

sektör ile güncel ve gelecek yönelimli kariyer alanları Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ve 

girişimciliktir. ÇOMÜ’de öğrenciler  “iş aramak” ve “iş bulmak” yerine “iş kurmak” ve “iş 

vermek” konusunda motive edilmektedirler.   

 Girişimcilik, günümüzün en geçerli mesleğidir. Finansal gücün ötesinde, bireylere eğitim 

yoluyla kazandırılmaktadır. Girişimcilik eğitiminde amaçlanan, bireylerde gizli kalmış özelliklerin 

açığa çıkmasına yardımcı olmak ve kişinin bu yeteneklerini fark etmesini sağlamaktır. Böylece 

girişimci niteliklere sahip kişilerin yanlış mesleklerle uğraşmalarının önüne geçmek, bir anlamda genel 

sermayenin boşa harcanmasını önleyerek, toplumsal kaynakların daha verimli kullanılmasını 

sağlamaktır (Filiz, http://www.bilgiyonetimi.org.).  

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi kendisine tahsis edilen kaynakları rasyonel kullanma, 

verimli kullanma, kaynak yaratma, olanaklarını üniversite ve kamu yararı için değerlendirme 

konusunda hassastır. 

      Girişimciliğin günümüzde bu kadar önemsenmesinin başlıca nedenleri arasında, aşağıdaki gelişme 

alanlarını saymak mümkündür (Çetindamar, 2002:40): 

a- İstihdam sorunu, 

b- Değişen ekonomik yapılar, 

c- Ekonomi ve işletme alanlarındaki teorik gelişmeler ve girişimciliğin kabulü, 

d-  Katma değeri yüksek, yenilikçi işletmeler yaratmak. 

 

            Ülkemizde gelecek on yıl içerisinde geçmiş dönemlere nazaran daha fazla sayıda insanın 

işgücü piyasasına girmesi beklenmektedir. Özellikle kadın işgücü ve tarım sektöründen ayrılan 

kişilerin işgücü piyasasını bir hayli zorlayacağı tahmin edilmektedir. Bunun yanı sıra kamunun 

ekonomiden önemli oranda çekilebileceği varsayımını da göz önünde bulundurursak, işgücüne 

alternatif alanların yaratılması zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Bu durumda doğabilecek işsizlik 

oranının alt seviyelere çekilebilmesi için, özel sektör tarafından yılda ortalama bir milyonun üzerinde 

net istihdam sağlanması gerekmektedir. İstihdamı yaratanlar ise girişimcilerdir. Bu sebeple ülkemizde 

gittikçe daha fazla sayıda girişimciye ihtiyaç duyulmaktadır. Girişimciler ülke ekonomisine olumlu 

katkılar sağlamanın yanı sıra, rekabet baskısı oluşturarak diğer işletmeleri de yenilikçi ve yaratıcı 

olmaya zorlamaktadırlar ( Özilhan, 2003:1-5). Bunun için ülkemizde özellikle gençler arasında 

girişimciliğin özendirilmesinin üzerinde durulmaktadır. Ancak yapılan araştırmalar, gençlerin bu 

konuda yetenekleri, bilgileri ve ilgileri olsa da bunu ortaya çıkarmak konusunda özgüvene sahip 

olmadıklarını ortaya koymaktadır. Bu bakımdan verilecek girişimcilik eğitimi ile genç yeteneklerde 

http://www.bilgiyonetimi.org/
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girişimcilik bilincinin aşılanacağına, becerilerinin geliştirileceğine dikkat çekilmektedir. Bu çerçevede, 

ülkemizde üniversitelerde girişimcilik eğitiminin verilmesi, ders programlarında girişimciliğe yer 

verilmesi, farklı alanlardan başarılı girişimci kişilerin sınıflara davet edilerek tecrübelerinden 

yararlanılması, tecrübeli girişimcilerin yanında çıraklık vb. gibi staj olanaklarının sağlanması 

gerekmektedir. Bunun için üniversitelerde kamu araştırma programlarıyla bütünleşmiş idari bilimler 

vb. programlara artan sayıda ihtiyaç bulunmaktadır (Sabancı, 2004:1). 

 

        ÇOMÜ’de önlisans, lisans ve lisansüstü programlarda 7 adet seçmeli ve 7 adet zorunlu olmak 

üzere toplam 14 adet girişimcilikle ilgili ders yer almaktadır. Bu derslerde girişim, girişimci ve 

girişimcilik kavramları tanıtılmakta, proje geliştirme ve bir işletme kurarak büyümesini sağlamak, 

pazar payını arttırmak vb. gibi işletmecilik konularına yer verilmektedir. Ayrıca başarılı girişimci 

özellikleri, kimi zaman gazete, dergi vb. güncel haberler yoluyla kimi zaman da alanında başarılı olan 

başta Çanakkale ve çevresinde faaliyet gösteren girişimciler olmak üzere Türkiye ve dünyadan 

örneklerle anlatılmaktadır.  

            Bütün bunların yanısıra Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ile Türkiye Odalar ve 

Borsalar Birliği İl Genç Girişimciler Kurulu işbirliğinde “Stajyer Girişimci” adıyla geleceğin 

girişimcilerinin oluşmasına katkı sunmak, başarılı girişimciler kanalıyla gençlerin yetişmesine 

destek vermek, gençlerin farklı bir kariyer alternatifi olarak girişimciliği seçmesini özendirmek 

amacıyla bir uygulama başlatılmıştır. Uygulama, Çanakkale ili sınırları içinde hayata geçirilecek ve 

tüm ÇOMÜ öğrencilerine açık olacaktır. 

 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin misyonu sürdürülebilir performansı ve gelişmeyi 

referans yapan bir “dünya üniversitesi” olmaktır. “Uluslararası akademik topluluklar ile 

sürdürülebilir etkileşim sağlayan dünya üniversitesi olmak” Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin 

vizyonlarındandır. 
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NON-FORMAL RELIGIOUS EDUCATION STUDIES IN TURKEY:        

A REVIEW ON THESES ABOUT KORAN COURSES  

 

Mehmet KORKMAZ 

 Erciyes Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, KAYSERİ 
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ÖZET 

Genelde eğitim, özelde ise din eğitimi faaliyeti insanlık tarihiyle yaşıttır. Bu faaliyet yüz 

yıllar boyunca günün/dönemin şartlarına göre, pratik ihtiyaçları karşılayacak şekilde bilgi, görgü 

aktarımı şeklinde gerçekleştirilmiştir. Eğitim faaliyetinin neliğinin, nasıllığının sorgulanmaya 

başlanması, dolayısıyla, bilimsel araştırmalara konu edilmesi ise son bir kaç yüz yılda olmuştur. Din 

eğitimi faaliyeti açısından bu, daha da yakın bir tarihte gerçekleşmiştir. Örneğin ilahiyat fakültelerinde 

“din eğitimi” adıyla bir bilim dalının kurulması 1980’lerde olmuştur.  

Din eğitimi faaliyetinin bilimsel araştırmalara konu edilmesi ile, söz konusu faaliyet çeşitli 

açılardan incelenmeye tabi tutulmakta; güçlü, zayıf, eksik yönleri gün yüzüne çıkarılmakta, dolayısıyla 

bu faaliyetin bilimsel bir nitelik kazanmasına yönelik önerilerde bulunulmaktadır. Diğer taraftan bu 

süreç tabiatıyla, din eğitiminin teorisinin oluşmasına, kavramlarının, ilkelerinin, yöntemlerinin vs. 

sistematik bir yapıya kavuşmasına da katkıda bulunmaktadır. Buradan da anlaşılacağı üzere, din 

eğitimi alanında yapılan bilimsel araştırmalar, hem din eğitim uygulamalarının daha nitelikli hale 

gelmesine yardımcı olmakta, hem de din eğitimi biliminin sistemleşmesine imkan sağlamaktadır.  

 Ülkemizde gerçekleştirilen din eğitimi faaliyetlerini problem edinen bilimsel araştırmaların 

sayısında son yıllarda önemli bir artış yaşanmaktadır. Ancak söz konusu araştırmalarla ilgili olarak, 

nitelik artışının da aynı paralelde ilerlediğini söyleyebilmek tartışılabilecek bir konudur. Nitelik 

artışına katkı sağlayabilecek çalışmalardan biri de yapılan araştırmaların başka araştırmalara konu 

edilerek, bilimsel kritiğinin yapılmasıdır. Ne var ki, ülkemizde bu tür çalışmaların sayısı yok denecek 

kadar azdır. Oysa yapılmış çalışmaları irdeleyen bu tür çalışmalar, din eğitimi alanında yapılacak yeni 

araştırmaların amaçlarının, problemlerinin, yöntemlerinin vs. farklılaşmasına ve daha bir nitelik 

mailto:mkorkmaz@erciyes.edu.tr
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kazanmasına yönelik öneriler sunabilir. Dolayısıyla, din eğitiminin teorisinin ve uygulamalarının daha 

da gelişmesine katkıda bulunabilir.  

Bu bildiride, yaygın din eğitimi kurumlarından olan Kur’an Kurslarını konu alan yüksek 

lisans ve doktora tezleri; 

- ele aldıkları problem, alt problemler, 

- araştırma yöntemleri,  

- değişken türleri, 

- örneklemleri,  

- veri toplama teknikleri 

- veri analiz teknikleri vb. açılardan “betimsel analiz” yaklaşımına göre, incelenmeye 

çalışılmış, ortaya çıkan sonuçlar ışığında, bundan sonra yapılabilecek çalışmalara dair önerilerde 

bulunulmuştur. 

Anahtar kelimeler: yaygın din eğitimi, Kur’an kursları, bilimsel araştırma.  

 

ABSTRACT 

With a common saying, Religious Education activities as old as human history. These 

activities were performed conveying of culture to young generation throughout the centuries. But the 

scientific approach to these activities, have occurred only in last few centuries. Especially in Turkey, 

scientific researches on the religious education are fairly new.  

Religious education researches contribute to clarify right and wrong sides, strongnesses, 

weaknesses, or deficiencies of religious education activities. Thus Religious education researches have 

contributed these activities more scientifical. Additionally, this process provides religious education to 

develop theories; concepts, principles, methods etc.  

Recently, religious education research has increased very fast in Turkey. But this increasing 

has remained only in the number. The qualitative side still needs to be developed.  It is possible to do 

some researches on this topic. One of the sufficient way to do more qualified these researches is to 

criticize, previous researches by new researches. Unfortunately, in our country, such kind of 

researches are very little. Such researches can provide opportunities, different aims, problems, 

methods, etc. for religious education researches and new research areas. These researches also 

contribute to develop the theories and practices of religious education. 

In this paper, we aim to discuss qualification of  master's and doctoral thesis about Koran 

courses in Turkey. Therefore In this work it will be inquired; 
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-  problems, sub problems, 

-  research methods, 

-  variable types, 

-  samples, 

-  data collection techniques, 

-  data analysis techniques, etc. of these researches. We use “descriptive analysis method” in 

this study.  

 Key words: non-formal religious education, Koran courses, religious educational studies. 

  

1. GİRİŞ 

1.1. Problem  

En geniş anlamıyla eğitim, bireyde kendi yaşantıları yoluyla davranış değişikliği meydana 

getirme sürecidir (Erden;1998, s.13,14). Bu sürecin kasıtlı, planlı olarak, uzmanlar tarafından 

kılavuzlanan ve belli bir kurum çatısı altında gerçekleştirilen boyutu formal eğitim; kasıtsız, plansız ve 

belli bir mekana bağlı olmaksızın gerçekleşen boyutu ise informal eğitim olarak adlandırılabilir. 

(Fidan&Erden; 1998, s.13). Bu sınıflama din eğitimi için de yapılabilir. (Tosun; 2005, s.23). Formal 

din eğitimi etkinlikleri örgün ve yaygın din eğitimi olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.  

Eğitim tarihimize bakıldığında, yaygın din eğitimi kurumlarının ve etkinliklerinin, örgün din 

eğitimi kurumlarına ve etkinliklerine nazaran daha eski bir geleneğe sahip olduğu görülmektedir 

(Akyüz; 1999, s. 91,92; Tosun; 2009, s. 286). Buna rağmen, yaygın din eğitimi etkinliklerinin, örgün 

din eğitimi uygulamaları kadar, bilimsel temellere oturtulamadığı söylenebilir. Yaygın din eğitimi 

alanında yeterli araştırma yapıl(a)mamış olmasının bu durumda etkisinin olduğu savunulabilir (Tosun; 

2005, s.177). Keza, inceleme konumuz olan Kur’an kursları ile ilgili teorik ve uygulamalı 

araştırmaların mazisi de oldukça yenidir.  

Ülkemizdeki örgün din eğitimi uygulamalarıyla ilgili olarak, programlardan, öğretmen 

yeterliklerine, öğretim yöntemlerinden, öğretim araç-gereçlerine, hatta ölçme-değerlendirmeye kadar 

pek çok konuda detaylı sayılabilecek, müstakil araştırmalar yapılmıştır (Tosun; 2009, s. 286, 

Kayadibi; Başkurt ve Furat; 2008, Kızılabdullah; 2009). Oysa genelde yaygın din eğitimi uygulamaları 

özellikle de Kur’an kurslarındaki din eğitimi uygulamaları konusunda böylesine çeşitli ve detaylı 

araştırmaların yapılabildiğini söylemek güçtür. Bu bildiride ülkemizde Kur’an kursları üzerinde 

yapılan yüksek lisans ve doktora tezlerinin durumunun ne olduğu konu edinilmiştir.  
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1.2. Amaç 

Kur’an kurslarını konu edinen tezlerin durumunu betimsel olarak, ortaya koymayı 

amaçlayan bu araştırma çerçevesinde, söz konusu tezlerin kimlik bilgileri, biçimsel özellikleri, 

problem konuları, araştırma yöntemleri, veri toplama ve analiz teknikleri ortaya konacaktır. Şurası 

unutulmamalıdır ki, burada ele alınan tezler yazarları tarafından ilgili jüriler önünde savunulmuş ve 

yeterliliğine ilişkin gerekli onayı almıştır. Bu yönüyle her bir çalışma belli bir akademik değer 

taşımaktadır. Diğer taraftan her bilimsel çalışma, doğası gereği eleştiriye ve sorgulanmaya açıktır. Bu 

anlamda, deneme niteliğindeki bu çalışmanın da bir takım eksiklikleri, sınırlılıkları içinde barındırdığı, 

dolayısıyla eleştiriye açık olduğu bir başka gerçektir. Yine de bu çalışmanın şimdiye kadar bu konuda 

nelerin, nasıl yapıldığı konusunda önemli ipuçları sunacağı, dolayısıyla bu alanda çalışacak 

araştırmacılara nelerin, nasıl yapılabileceği konusunda fikir vereceği söylenebilir.   

1.3. Sınırlılıklar 

- Çalışma, Ocak 2010 tarihi itibariyle, YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanına kayıtlı olan 

ve posta veya internet yoluyla temin edilebilen 20 tezin incelenmesi ile sınırlıdır.  

- İnceleme, araştırmaya konu edilen tezlerin kimlik bilgileri, problem-alt problemleri, 

yöntemleri, veri toplama ve analiz teknikleri ile sınırlandırılmıştır. Bildirinin hacmini oldukça 

genişleteceği düşünülerek, söz konusu tezler, “amaç”, “önem”, “sınırlılıklar”, “ilgili çalışmalar”, 

“tanımlar” vb. açılardan incelenmemiştir. 

1.4. Yöntem 

Kur’an kursları üzerinde yapılan yüksek lisans ve doktora tezlerini konu alan bu araştırma, 

“tarama modeli” esas alınarak gerçekleştirilmiştir. Tarama modeli, geçmişte ya da halen var olan bir 

durumu, olguyu olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlar (Karasar; 2002, s. 77). Bu modele göre, 

araştırmaya konu edilen olay, birey,  ya da nesne kendi koşulları içinde ve olduğu gibi tanımlanmaya 

ve açıklanmaya çalışılır. Ulaşılan sonuçlar yorumlanarak, genellemelere varılır. Bu araştırmada da 

böyle bir yaklaşım izlenmeye çalışılmıştır. 

1.4.1. Evren ve Örneklem  

Kur’an kursları üzerine yapılan yüksek lisans ve doktora tezlerini tespit etmek amacıyla, 

2010 yılı Ocak ayında, YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanına ait tez kayıtları taranmıştır. İlgili tez 

arama motoruna “Kur’an Kursu”, “Kuran Kursu” “Kur’an Kursları”, “Yaz Kur’an Kursları” 

ifadeleri girilerek, arama yapılmış, elde edilen kayıtlar doğrultusunda araştırmada incelenecek tezler 

belirlenmiştir. Belirtilen tarih itibariyle söz konusu veri tabanına kayıtlı 23 tez bulunmaktadır. Bu 

tezlerden posta ve internet kanalıyla ulaşılabilen ve 1996-2009 yılları arasında yapılan 20 adet tez 
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örnekleme alınmıştır. 3 teze yazarları tarafından ulaşım kısıtlılığı getirildiğinden, temin 

edilememiştir.•  

 1.4.2. Verilerin Toplanması ve Analizi 

Araştırmaya konu edilen tezler üzerinde sağlıklı bir analiz ve değerlendirme yapabilmek 

için, önce inceleme kriterleri ve kategorileri belirlenmiştir (Yıldırım&Şimşek; 2005, s.198). Bu 

çerçevede sosyal bilimler metodolojisi ilgili bilimsel araştırma kaynaklarından yararlanılmış, 

belirlenen inceleme kriterlerine ve kategorilerine ilişkin uzman görüşü alınmıştır. Daha sonra betimsel 

analiz yaklaşımına göre, elde edilen tezler incelemeye tabi tutulmuştur. Bu işlemde oluşturulan 

kategorilere göre, tezlerin özellikleri tek tek belirlenmiş, elde edilen bulgular frekans tabloları şeklinde 

ortaya konarak değerlendirilmiştir.  

2. BULGULAR ve YORUMLAR 

2.1.BİÇİMSEL ÖZELLİKLERE İLİŞKİN BULGULAR 

2.1.1. Tezlerin Yapıldığı Üniversite 

Tablo.1 Tezlerin Yapıldığı Üniversiteye 

 Göre Dağılımı 

TEZİN YAPILDIĞI 

ÜNİVERSİTE 

SAYI 

Selçuk 6 

Süleyman Demirel 3 

Erciyes 3 

Sakarya 2 

Ankara 2 

Uludağ 2 

Marmara 1 

Cumhuriyet 1 

Toplam  20 

                                                      
• Ulaşılamayan bu tezler şunlardır: Kirpitçi E. (1996). Kur`an Kursları Ders Programlarının Geliştirilmesi 

Üzerine Bir Araştırma, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

Konya, Genç Y. (1997). Kur`an Kurslarında Eğitim ve Toplum (Sakarya Örneği),(Yayınlanmamış Yüksek 

Lisans Tezi), Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adapazarı, Akköprü, M.; (2005). Bir Eğitim 

Kurumu Olarak Kestanepazarı Kur’an Kursu, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Dokuz Eylül 

Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir. 
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Tablo 1.’de görüldüğü üzere, Kur’an Kurslarını konu alan yüksek lisans ve doktora tezleri 

en fazla (6) Selçuk Üniversitesinde yapılmıştır. Bunu Süleyman Demirel (3) ve Erciyes (3) 

üniversiteleri izlemiştir. Marmara ve Cumhuriyet üniversitelerinde ise birer tane tez yapılmıştır. Söz 

konusu tezlerin hangi yıllarda yapıldığını tespit etmek amacıyla yapılan incelemede 1995, 1996, 2001, 

2002 ve 2006 yıllarında birer tez, 2005 yılında 2 tez, 2007 yılında 4 tez, 2008 yılında 3 tez, 2009 

yılında ise 6 adet tez yapıldığı görülmüştür.•• Bu veriler, Kur’an kursları üzerine yapılan tezlerin 

sayısının yıllara göre farklılık gösterdiğini ortaya koymaktadır.••• Diğer taraftan söz konusu veriler 

Kur’an kursları üzerine yapılan çalışmaların sayısında son yıllarda ciddi bir artış yaşandığını 

göstermektedir. Kur’an kurslarını konu alan araştırmaların sayısındaki bu artış önemli bir bulgu olarak 

değerlendirilebilir. Bu çalışmalardan elde edilecek sonuçlar genelde yaygın din eğitiminin, özelde ise 

Kur’an kurslarında gerçekleştirilen din eğitimi faaliyetinin bilimselleşmesine katkıda bulunabilir.  

2.1.2. Tezlerin Yapıldığı Anabilim ve Bilim Dalı 

Tablo.2 Tezlerin Yapıldığı Anabilim ve Bilim Dalına Göre Dağılımı 

ANABİLİM DALI BİLİM DALI YLS DK TOPLAM 

Felsefe ve Din Bilimleri Din Eğitimi 10 3 13 

İlahiyat  Din Eğitimi 1 - 1 

İlköğretim DKAB Öğretmenliği  -------------- 1 - 1 

Felsefe ve Din Bilimleri Din Psikolojisi 3 - 3 

Felsefe ve Din Bilimleri Din Sosyolojisi 2 - 2 

Toplam 17 3 20 

Tablo 2’de görüldüğü üzere, Kur’an Kurslarını konu alan tezlerin büyük çoğunluğu (18) 

Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim dalında ve Din Eğitimi bilim dalında (15) yapılmıştır. Kur’an 

kursları temelde bir yaygın din eğitimi kurumudur (Aydın; 2005, s. 22). Dolayısıyla bu kuruma ilişkin 

yüksek lisans ve doktora tezlerinin yoğunluklu olarak, din eğitimi bilim dalında yapılmış olması doğal 

bir durum olarak karşılanabilir. Diğer taraftan, genel olarak ifade etmek gerekirse, bireyin dini 

hayatının psikolojik yönüyle ilgilenen din psikolojisi bilim dalında ve dini hayatın sosyolojik 
                                                      
•• YÖK Ulusal Tez Merkezine ait elektronik veri tabanında araştırma konumuzla ilgili olarak, 1995 yılından önce 

yapılan tezlerin kayıtlarına ulaşılamamıştır. Bununla birlikte, konuyla ilgili literatürde başka tezlerin de adı 

geçmektedir. Söz konusu tezler şunlardır: Alioğlu, H. K.; (1989). Toplumsal Değişme Sürecinde İstanbul’da 

Cami ve Kur'an Kursu Derneklerinin Gelişimleri, (1946–1987), (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), 

Marmara Ü., Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 1989., Aydın, A. R.; (1992). Kur'an Kursu Öğreticilerinin 

Meslekî Problemleri, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ondokuzmayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, Samsun,  Yürük Y. (1992). Kur'an Kursu Öğreticilerinin Psiko-Sosyal Problemleri, 

(Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ondokuzmayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun. 

••• Kur’an kurslarıyla ilgili olan diğer araştırma ve yayınların listesi kaynakçada verilmiştir.  
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boyutuyla ilgilenen din sosyolojisi bilim dalında akademik çalışma yapan araştırmacıların da Kur’an 

kurslarıyla ilgilenmesi önemlidir. Bu tür çalışmaların nicelik ve niteliğinin artması, hatta disiplinler 

arası araştırmaların yapılarak, konunun çeşitli boyutlarının derinlemesine ele alınması daha işlevsel  

sonuçlara ulaşılmasını kolaylaştırabilir.  

Yukarıda verilen tabloda görüldüğü üzere, Kur’an kurslarını konu alan tezlerin büyük bir 

çoğunluğunun (17) yüksek lisans düzeyinde kalması ve problemlerin daha derinlemesine ele alındığı 

doktora düzeyindeki tezlerin sayısının (3) oldukça az olması, bu konuda kat edilmesi gereken epeyce 

bir mesafe olduğu şeklinde yorumlanabilir.  

2.2. İÇERİK ÖZELLİKLERİNE İLİŞKİN BULGULAR 

2.2.1. Problem Konularına İlişkin Bulgular  

Bilimsel araştırmanın başlangıç noktası problemin belirlenmesidir. Çözülmek istenen her 

güçlük bir “problem”dir. Bilimsel araştırma, problem çözmeye yönelik bilinçli, sistemli bir süreçtir 

(Karasar; 2002, s.55). Araştırma probleminin berrak olması, araştırmanın alacağı seyir açısından 

önemlidir. Araştırmanın temel probleminin ve bu problemin açılımı mahiyetindeki alt problemlerin 

açık bir şekilde tanımlanması, nelerin araştırılıp, nelerin araştırılmayacağının da belirlenmesi anlamına 

gelir. Dolayısıyla araştırma probleminin belirgin olması aynı zamanda, bilimsel araştırma sürecinin 

diğer işlemleri olan; denenceleri belirleme, örneklem seçme, veri toplama teknik ve araçlarını seçme, 

veri analiz tekniklerini seçme, elde edilen verileri sistematik bir şekilde analiz ederek yorumlama ve 

sonuçlara ulaşma konusunda da araştırmacıya yol gösterir. 

Kur’an kurslarını konu alan tezlerin büyük çoğunluğunda ele alınan temel problemlere ve alt 

problemlere yer verilmiştir. Bununla birlikte bazı araştırmalarda problem ve alt problemlerin neler 

olduğu ya hiç belirtilmemiş (Günaydın; 2008,; Özyurt; 2009 Karlı; 2009), ya da bunlar amaçlar 

şeklinde verilmiştir (Ergün; 2002, Loras; 2007, Şen; 1995, Büyükdinç; 2001, Ünsal B.; 2006, Öztürk 

F.; 2007).  

İncelenen tezlere problem edilen temel konular açısından bakıldığında; 4 tezde yaz Kur’an 

kurslarındaki eğitimin niteliği ve problemleri, 2 tezde hafızlık eğitimi verilen kurslar ve problemleri, 3 

tezde genel olarak, öğrenci ve öğreticilerin beklenti ve sorunları, 2 tezde yetişkin eğitimi açısından 

Kur’an kurslarındaki eğitim öğretimin durumu ve sorunları, 3 tezde bayan öğrencilerin kurslara ve 

buradaki eğitime ilişkin beklentileri, 1 tezde öğreticilerin yeterlikleri, 1 tezde öğrencilerin dini 

tutumları, 1 tezde depresyon düzeyleri, 3 tezde Kur’an kursları programındaki müfredatın çoklu zeka 

ve hikaye yöntemine göre nasıl öğretim konusu yapılabileceği ele alınmıştır. Buna göre, Yaz Kur’an 

kursları, hafızlık eğitimi ve sorunları, öğrenci ve öğreticilerin beklenti ve sorunları gibi konularda 

birden çok çalışma yapılmışken, bazı konularda ise daha az çalışma yapıldığı görülmektedir.  

Söz konusu tezlerde ele alınan alt problemlere bakıldığında, bazı tezlerde öğretici 

yeterlikleri, programların etkililiği, öğrencilerin devam motivasyonları, depresyon düzeyleri gibi daha 
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spesifik konuların/problemlerin ele alındığı görülse de, (Korkmaz; 2009, Önder; 2007, Ünal; 2008, 

Bulut; 2009, Öztürk Ö.; 2007 vb.) çoğunluğu oluşturan bir grup tezde ise, belki de birkaç ayrı 

teze/araştırmaya konu edilebilecek, birçok alt problemin işlendiği, üstelik bunların pek çoğunun 

genelde aynı alt problemleri konu aldıkları söylenebilir. Nitekim, incelenen tezlere bakıldığında, 

öğreticilerle ilgili alt problemlerde; öğreticilerin mesleki ve pedagojik formasyon yeterliklerinin 

durumu, kullandıkları öğretim yöntemlerinin, araç-gereçlerin neler olduğu, uygulanan 

programlar/müfredat hakkındaki görüşleri, amaçlara ilişkin görüşleri, ders kitapları, eğitim ortamları, 

ölçme-değerlendirme ve disiplin uygulamalarına ilişkin görüşleri, kurslara gelen öğrenci potansiyeli 

ve motivasyonları hakkındaki görüşleri, kurslardaki öğrenci-öğretici iletişimi vb. konuların ele alındığı 

(Büyükdinç; 2001, Şen;1995, Aybey; 2005, Ünsal A.; 2009, Çaylı; 2005, Özyurt; 2009, Ünsal B.; 

2006, Genç; 2007), öğrencilerle ilgili olarak da; öğrencilerin kursa geliş amaçları, bunda etkili olan 

faktörler, onların uygulanan müfredata, metotlara, ders kitaplarına, fiziki ortama ilişkin görüşleri,  

disiplin uygulamalarına, ödül ve cezaya bakışları, sosyal ilişkileri, gelecekle ilgili beklentileri, 

hocalarla iletişim durumu, kurslarda hoşlandıkları, hoşlanmadıkları hususlar vb. konuların ele alındığı 

görülmektedir (Şen;1995, Öztürk H.; 1996, Büyükdinç; 2001, Ergün; 2002, Öztürk F.; 2007, Ünsal B.; 

2006, Özyurt; 2009, Bulut; 2009). Bu bağlamda bir çok problemin/konunun bir ya da birkaç kapalı 

uçlu anket sorusundan elde edilen verilerden hareketle, yüzeysel bir şekilde ele alındığı araştırmaların 

olguları ortaya koymada, yaşanan sorunlara çözüm üretmede yetersiz kalacağı söylenebilir.  

2.2.2. Denencelere/Hipotezlere İlişkin Bulgular  

Denence/hipotez bilimsel bir araştırmada olaylar ya da değişkenler arasında var olduğu 

düşünülen (kestirilen) ilişkileri ifade eder. Başka bir ifade ile denence, bilimsel bir araştırmada 

denenecek olan yargıdır (Karasar 2002, s. 68). Bilimsel bir araştırmada yer alması gereken 

denencelerin belli ölçüde kuramsal temele dayanması, değişkenler arası ilişkiyi tanımlaması, 

sınanabilir olması, açık, basit ve işlevsel olması önemlidir. Denence, bilimsel araştırma sürecinin 

alacağı şekil ve yön açısından önemlidir. Aynı şekilde denence, nelerin, nerede, nasıl bulunacağı, 

bulunan verilerin nasıl analiz edilip, değerlendirileceğini belirler.  

Araştırmalarda mutlaka bir hipotezin bulunup bulunmayacağı tartışmalıdır. Ancak bilimsel 

araştırmada çözülmek istenen en az bir problem ve varılmak istenen hedef ya da hedefler olduğuna 

göre, bu süreçte işe koşulacak araştırma teknik ve araçlarının, gerçekleştirilecek işlemlerin belli bir 

sistem bütünlüğü içinde düzenlenebilmesi için denenceler önemlidir (Aslantürk,1999, s. 43). Genelde 

alan araştırması mahiyetindeki çalışmalarda denencelere yer verildiği görülmektedir. Teorik 

araştırmalarda ise bu konuda netleşmiş bir eğilim göze çarpmamaktadır.  

Kur’an kurslarını konu alan tezlerden 4 tanesi teorik/kuramsal bir mahiyete sahiptir. Başka 

bir ifadeyle  bunlar alan araştırması değildir. Dolayısıyla bu araştırmalarda denenceler 

bulunmamaktadır. Hatta söz konusu araştırmalardan bazılarında bilimsel bir araştırmada bulunması 
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gereken temel bazı başlıkların (amaç, önem, vb.) bile bulunmadığı görülmektedir (Loras; 2007, 

Günaydın; 2008, Özyurt; 2009).  

Alan araştırması niteliğindeki çalışmalardan bazılarında denenceler ilkelerine uygun şekilde 

verilmiştir (Genç; 2007, Öztürk Ö., 2007, Öztürk F.;2007, Önder; 2007, Ünal; 2008, Korkmaz; 2009). 

Bazı çalışmalar ise bu konuda bir takım eksiklikler içermektedir. Şöyle ki, alan araştırması niteliğinde 

olan 3 çalışmada denenceler bulunmamaktadır (Büyükdinç; 2001, Ünsal B.; 2006, Uzuner; 2009). 2 

araştırmanın denencelerinin konu edinilen problem ve alt problemlerle ilgili olmadığı görülmektedir. 

(Ergün; 2002, Çaylı; 2005). 3 araştırmada ise denenceler varsayımlar başlığı altında verilmiştir (Şen; 

1995, Öztürk H.; 1996, Aybey; 2005, Ünsal A.; 2009, Özyurt; 2009). Bilindiği üzere varsayım/sayıtlı: 

bilimsel bir araştırmada kanıtlanmasına gerek görülmeyen, daha işin başından “doğru” kabul edilen, 

dolayısıyla denenmeyecek olan yargılardır (Ekiz; 2003, s. 98). Araştırma sonuçlarının geçerliliği 

varsayımların doğruluğuna bağlıdır. Aksi halde, araştırma tümden bilimselliğini yitirir (Karasar; 2002, 

s. 71). Bu bağlamda denencelerin varsayımlar olarak verildiği söz konusu tezlerde denence ile 

varsayımın karıştırıldığı söylenebilir. Dolayısıyla denence/hipotez, varsayım/sayıtlı vb. kavramların ne 

olduğu, nasıl yazılması gerektiği vb. konuların yaygın din eğitiminde çalışma yapan bazı 

araştırmacılar tarafından yeterince bilinmediği söylenebilir. Bu durum din eğitimi anabilim dalında 

yaşandığı ifade edilen, terminoloji sorununun (Tosun; 2009, s. 292) burada da kendini gösterdiği 

şeklinde yorumlanabilir.  

2.2.3 Yönteme İlişkin Bulgular  

Bilimsel bir araştırmada bulunması gereken temel başlıklardan birisi de yöntemdir. Bir 

araştırmayı bilimsel yapan belki de en önemli özellik yöntemidir, denebilir. Bilimsel araştırmaların 

yöntemlerine ilişkin bilgiler genelde giriş bölümünde yer almaktadır. Yöntem başlığı altında, 

araştırmanın hangi model esas alınarak gerçekleştirildiği, verilerin nasıl toplandığı, hangi 

kaynaklardan yararlanıldığı, verilerin analiz ve yorumlanmasında nasıl bir yol izlendiği vb. konulara 

ilişkin bilgilere yer verilmesi beklenir. (Arıkan; 1995, s.215).  

Kur’an kurslarını konu alan tezler incelendiğinde, büyük çoğunluğunda “yöntem” başlığının 

bulunduğu ve burada bir takım bilgilere yer verildiği görülmektedir. Bununla birlikte bazı 

araştırmalarda söz konusu başlığın bulunmadığı ve araştırmada izlenen yönteme ilişkin yeterli bilgi 

verilmediği tespit edilmiştir (Loras; 2007, Günaydın; 2008, Özyurt; 2009).  

2.2.3.1 Araştırma Model ve Desenine İlişkin Bulgular  

Bilimsel araştırma bağlamında “model”: araştırma sorularının oluşturulmasından, veri 

toplama teknik ve araçlarının seçimine, verilerin toplanmasından, analiz edilip raporlaştırılmasına 

kadar, bilimsel araştırma sürecinde gerçekleştirilecek işlemleri içine alan genel yapı olarak 

tanımlanabilir (Türkdoğan s. 153-154; Aslantürk; s. 39). İlgili literatürde “deneme” ve “tarama” 



II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi  1741  
 

II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongre Kitabı 

modellerinden söz edilmekte, ayrıca bunların türlerinin olduğu ifade edilmektedir (Karasar, 2002, s. 

76-109). 

Kur’an kurslarını konu alan araştırmaların büyük bir kısmında esas alınan araştırma 

modeline ilişkin her hangi bir bilgiye yer verilmediği görülmektedir. Birkaç araştırmada ise, 

araştırmanın “tarama modeli” veya “ilişkisel tarama modeli”  temel alınarak gerçekleştirildiği ifade 

edilmiştir (Ünal; 2008, Özyurt; 2009, Korkmaz; 2009). 

Araştırma sorularını cevaplamak ve denenceleri test emek amacıyla izlenen genel yaklaşıma 

ise araştırma deseni denir (Yıldırım&Şimşek; 2005, s. 69). Nicel ve nitel olmak üzere, iki temel 

araştırma deseninden söz etmek mümkündür. Bununla birlikte, son zamanlarda nicel destekli nitel 

veya nitel destekli nicel olmak üzere, karma desene sahip araştırmaların da yapıldığı görülmektedir.  

Nicel ve nitel araştırmalar farklı paradigmaların ürünüdürler (Yıldırım&Şimşek; 2005, s.48-

65). Nicel desenli araştırmalar, geniş bir örnekleme ilişkin genel durumları yansıtır. Söz konusu 

araştırmalarda elde edilen nicel verilere bir dizi istatistikî işlem yapılarak, değişkenler arasında ilişki 

olup olmadığı yoklanır, elde edilen sonuçlardan hareketle bir takım genellemelere varılır. Nitel desenli 

araştırmalarda ise, daha küçük örneklemlere odaklanılır. Nicel araştırmalarda olduğu gibi, olay ve 

olguların miktarı, sıklığı, yaygınlığı değil, nasıllığı, niçinliği, arka planı incelenir. Nicel araştırmalarda 

betimleme, açıklama ön plandayken, nitel araştırmalarda anlama, yorumlama ön plandadır. Nicel 

araştırmada genelde sayısal yığılmalar daha önemliyken, nitel araştırmada elde edilen verilerin her biri 

değerli ve anlamlıdır. Bu bilgiler çerçevesinde aşağıda Kur’an kurslarını konu alan tezlerin araştırma 

desenine ilişkin bulgular ortaya konmuştur.  

Tablo. 3 Tezlerin Araştırma Desenine Göre Dağılımı 

ARAŞTIRMA DESENİ SAYI 

Nicel  14 

Nitel - 

Nicel Destekli Nitel - 

Nitel Destekli Nicel 2 

Teorik/Kuramsal• 4 

Toplam  20 

Tablo’3’te görüldüğü üzere, incelemeye tabi tutulan tezlerin içerisinde nitel desene sahip 

araştırma bulunmamaktadır. Söz konusu araştırmaların büyük bir çoğunluğu nicel desene sahiptir 

(Büyükdinç; 2001, Şen; 1995, Aybey; 2005, Ünsal A.; 2009, Çaylı; 2005, Özyurt; 2009, Ünsal B.; 

2006, Genç; 2007 vd.). Bu araştırmalardan bir tanesi deneysel desene sahipken (Önder; 2007) 2 

                                                      
• Oluşturulan kategoriler üzerinde yapılacak değerlendirmelerde birlik sağlamak düşüncesiyle, çalışmanın 

bundan sonraki kısmında alan araştırması niteliğindeki tezler üzerine yoğunlaşılmıştır.   
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araştırma ise nitel desteklidir (Ünal; 2008, Korkmaz; 2009). Bazı araştırmalarda ise “deneysel” 

(Öztürk H.; 1996, veya “emprik” yaklaşım kullandığı ifade ediliyorsa da, bunlar deneysel bir özellik 

taşımamaktadır Öztürk Ö.; 2007, s.4). Bu verilerden yola çıkılarak, Kur’an kurslarıyla ilgili 

araştırmaların büyük çoğunluğunun nicel desenli olduğu, dolayısıyla geleneksel araştırma paradigması 

doğrultusunda şekillendiği, bununla birlikte, yeni araştırma paradigmalarının ürünü olan yaklaşımların 

da yeni yeni denenmeye başlandığı söylenebilir. Teorik alt yapısı güçlü nicel desenli tezlerin ele 

aldıkları problem ya da problemleri ortaya koymada, söz konusu problemlere çözümler önermede 

önemli katkılar sağladığı bir gerçektir. Bununla birlikte, söz konusu problemleri, bunları etkileyen 

faktörleri derinlemesine ele alacak, görülen olguların arka planını gözler önüne serecek nitel desenli 

araştırmalara ihtiyaç olduğu da bir başka gerçektir.  

2.2.3.2 Veri Toplama Teknik ve Araçlarına ilişkin Bulgular 

Araştırmada kullanılacak veri toplama teknik ve araçları, araştırmanın problemlerine veya 

amaçlara göre farklılık gösterebilir. Bilimsel araştırma literatüründe çeşitli veri toplama teknik ve 

araçlarından, bunların imkan ve sınırlıklarından söz edilmektedir. Burada özellikle vurgulanan husus,  

tek bir veri toplama teknik veya aracının ele alınan problemi açıklamada, gerçeği ortaya koymada bir 

takım sınırlıklara sahip olduğudur (Türkdoğan; s. 171). Bu bağlamda, imkanlar ölçüsünde, 

birbirlerinin sınırlılıklarını azaltacak birkaç teknik veya araç kullanmak, problemi daha farklı 

boyutlardan açıklamak, gerçeğe daha çok yaklaşmak, dolayısıyla araştırmaya güç katmak anlamına 

gelir (Aslantürk, 1999, s. 66.; Ekiz; 2003, s. 160). Bu çerçevede Kur’an kurslarını konu alan 

araştırmalarda kullanılan veri toplama teknik ve araçlarına ilişkin bulgular aşağıdaki tabloda 

verilmiştir.  

Tablo: 4  Kullanılan Veri Toplama Teknik ve Araç Sayısı 

ARAÇ SAYISI SAYI 

1 teknik/araç 13 

1’den çok teknik/araç 3 

Teorik/Kuramsal 4 

Toplam  20 

İncelemeye tabi tutulan ve alan araştırması niteliği taşıyan araştırmaların çoğunluğunda 

temelde bir veri toplama tekniğinden/aracından yararlanılmıştır. Söz konusu araştırmalarda kullanılan 

veri toplama tekniği/aracı ankettir. Kullanılan anketler incelendiğinde bunların çoğunluğunun soru 

listesi şeklinde yapılandırıldığı, bazılarında tutum ve yargı ifadelerinin yer aldığı görülmektedir (Çaylı; 

2005, Öztürk Ö.; 2007, Bulut; 2009, Korkmaz; 2009). Diğer taraftan söz konusu anketlerde yer alan 

soruların neredeyse tamamının, kapalı uçlu (deneklerden verilen seçeneklerden birini/birkaçını 

işaretlemeleri istenen) sorulardan oluştuğu, birkaç araştırmada ise 3-5 tane açık uçlu soruya yer 

verildiği görülmektedir (Ünsal B.; 2006, Aybey, 2005, Özyurt; 2009, F. Öztürk; 2007). 
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Birden çok teknik/araç kullanılan araştırmalarda ise, ankete ilave olarak (bunlardan bazıları 

ölçek ve başarı testi şeklindedir) gözlem ve mülakattan/görüşmeden yararlanılmıştır (Korkmaz; 2009, 

Önder; 2007, Ünal; 2008) . Böylece ele alınan problemleri farklı açılardan ortaya koyabilmede veri 

çeşitliliğinden yararlanılmıştır. Bilindiği üzere mülakat, gözlem vb. yollarla elde edilen nitel veriler, 

geniş bir evrene ilişkin genel durumları, sayısal yığılmaları gösteren nicel verilere derinlik, ayrıntı ve 

anlam kazandırmak amacıyla da kullanılabilmektedir (Yıldırım&Şimşek; 2005, s.311). Bu yaklaşım 

bilimsel araştırma literatüründe “yöntem çeşitliliği” olarak da ifade edilmektedir (Türnüklü; 2001, s. 

9). Bu anlamda birden çok veri toplama aracından yararlanılan söz konusu çalışmaların ele aldıkları 

problemleri çözümlemede, olguları ortaya koymada, tek bir veri toplama aracından yararlanılan 

çalışmalara nazaran, daha güçlü oldukları söylenebilir.  

 İncelenen araştırmalardan bazılarında ankete ilave olarak, gözlem ve mülakattan 

yararlanıldığı ifade edilmiş olsa da, söz konusu araştırmalar incelendiğinde, genel itibariyle, 

anketlerden elde edilen verilerle yetinildiği, yararlanıldığı söylenen (Öztürk F.; 2007, s.23, Bulut; 

2009, s.10, Özyurt; 2009, s.24, Uzuner; 2009, s. 4,7),  diğer araçlara ekler kısmında yer verilmediği, 

tezin içinde de gözlem ya da mülakatlardan elde edilen verilerin kullanmadığı görülmüştür. Bu 

bağlamda söz konusu araştırmacılar kişisel gözlem ve görüşmelerine dayanarak bu tür ifadeler 

kulanmış olabilirler. Şüphesiz kişisel gözlem ve görüşmelerin de araştırmaya sağlayacağı katkılar 

olabilir. Ancak bu gözlem ya da görüşmelerin geçerli, güvenilir araçlar kullanılarak, sistematik şekilde 

yapılması daha nitelikli, işlevsel veriler elde edilmesini kolaylaştırabilir.  

Araştırmaya konu edinilen tezlerin pek çoğunun ekler kısmında veri toplamada kullanılan 

araçlara yer verilmiştir. Söz konusu araçlar incelendiğinde, bunların bir kısmının araştırma amacına 

uygun olarak geliştirilen özgün araçlar olduğu (Ünal; 2008, Ünsal B.; 2006, Genç; 2007, Korkmaz; 

2009, Önder; 2007, Bulut; 2009), bir kısmının ise, önceki araştırmalarda kullanılan veri toplama 

araçlarından hareketle oluşturulan “derleme” araçlar olduğu söylenebilir (Büyükdinç; 2001, Şen;1995, 

Aybey; 2005). Derleme niteliğindeki araçlarda genellikle aynı konuların, aynı soru kalıplarıyla 

yoklandığı görülmektedir. Yapılan her bilimsel araştırmanın belli bir amacı, konusu, yöntemi, evren ve 

örneklemi vardır. Bu anlamda bilimsel araştırmaların kendilerine has veri toplama araç ve 

tekniklerinin olması da doğal bir durumdur. Eğer özel olarak, belli bir veri toplama aracının farklı 

zamanlarda, farklı gruplar üzerindeki etkileri araştırılmıyorsa, her araştırma için, ona özgün araştırma 

teknik ve araçlarından yararlanılması, başka bir ifadeyle özgün  veri toplama araçları üretilmesi daha 

işlevsel olabilir.  

İncelemeye tabi tutulan tezler içerisinde, veri toplamada kullanılan araçların geçerlilik, 

güvenilirliliğini test etmek amacıyla, pilot uygulama yapıldığı belirtilenlerin sayısı 5’tir (Ünsal B.; 

2006, Genç; 2007, Korkmaz; 2009, Öztürk F.; 2007, Önder; 2007). Alan araştırması niteliğinde olan 

11 çalışmada ise pilot uygulama yapılıp yapılmadığına ilişkin bilgilere yer verilmemiştir. Bu durum 

kullanılan veri toplama araçlarıyla ilgili olarak pilot uygulama yapılmadığı şeklinde yorumlanabilir. 
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Zira böyle bir uygulama yapılsaydı buna ilişkin bilgilerin verilmesi beklenirdi. Bütün bu tespitler 

bağlamında, Kur’an kurslarını konu alan tezlerin önemli bir kısmının kullanılan veri toplama 

teknik/araçları bakımından yeterli oldukları, bilimsel araştırma literatüründe yer alan ilkelere uygun 

oldukları, bununla birlikte bazı tezlerin sözü  edilen konuda bir takım eksiklikler içerdiği söylenebilir.   

2.2.3.3 Örneklemlere İlişkin Bulgular  

Her araştırmanın kendine özgü evreni ve örneklemi vardır. Çok defa evrenin tümünde 

araştırma yapmak mümkün olmaz. Bunun için evreni temsil eden bir örneklem üzerinde çalışılır. 

Buradan elde edilen sonuçlar ilgili evrenlere genellenir. Bilimsel araştırmada amaç, “çok veri 

toplamak” değil, “sağlam” (geçerli, güvenilir) veriler toplamaktır (Karasar; 2002, s. 111). Bu 

çerçevede, bilimsel araştırma yapacak araştırmacıların örneklem seçimiyle ilgili ilke ve teknikleri 

bilmeleri ve bunlara uygun hareket etmeleri önemlidir. Aşağıda Kur’an kurslarını konu alan tezlerin 

örneklem seçimlerine ve örneklemlerine ilişkin bulgulara yer verilmiştir. 

Tablo. 5 Örneklem Seçim Türüne İlişkin Bulgular 

ÖRNEKLEM SEÇİMİ TÜRÜ SAYI 

Tesadüfi/rastlantısal 9 

Küme/kota örneklemesi 1 

Bilgi verilmeyen 6 

Teorik Araştırma 4 

Toplam  20 

Kur’an kurslarıyla ilgili tezler incelendiğinde, alan araştırması niteliğinde olanların 

örneklemlerinin genellikle “tesadüfi/rastlantısal örnekleme” usulüne göre belirlendiği görülmektedir. 1 

tezde örneklem seçimi ise küme örneklemesi yöntemine göre yapılmıştır.  (Ünal; 2008) 6 tezde ise, 

araştırmanın evren ve örneklemine ilişkin bilgilere yer verilmemiştir (Ergün; 2002, Çaylı; 2005, 

Aybey; 2005, Ünsal B.; 2006, Ünsal A.; 2009, Uzuner; 2009). Bilimsel bir araştırmada evren ve  

örneklem konusunda bilgi verilmemesi önemli bir eksiklik olarak değerlendirilebilir. Zira elde edilen 

veriler üzerinde yapılan yorumlar, varılan genellemeler evren ve örneklem bilinirse anlamlı olur.  

Tablo. 6 Katılımcı Türüne İlişkin Bulgular 

KATILIMCI TÜRÜ SAYI 

Sadece Öğreticiler  4 

Sadece Öğrenciler  6 

Öğreticiler ve Öğrenciler 6 

Diğer/Teorik Araştırmalar  4 

Toplam  20 
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Tablo 6’da görüldüğü üzere, söz konusu araştırmaların 4 tanesinde sadece öğreticiler, 6 

tanesinde sadece öğrenciler, 6 tanesinde de öğrenci ve öğreticiler birlikte denek olarak seçilmişlerdir. 

Araştırma konusuna göre değişmekle birlikte, deneklerin çeşitlendirilmesi, konunun farklı boyutlarının 

ortaya çıkarılmasına, ele alınan problemlere yönelik daha gerçekçi çözümlerin üretilmesine katkıda 

bulunabilir. Örneğin “toplam kalite yönetimi” gibi (Genç; 2007), birçok kişiyi/tarafı ilgilendiren bir 

çalışmada sadece öğreticilerin değil, kurstaki yöneticilerin, diğer görevlilerin, öğrenci ve velilerin 

görüşlerine de baş vurulması daha doğru bir yaklaşım olabilir.  

 

Tablo 7. Katılımcı Sayılarına İlişkin Bulgular 

SADECE 

ÖĞRENCİLER 

SADECE 

ÖĞRETİCİLER 

ÖĞRENCİLER VE 

ÖĞRETİCİLER 

BİRLİKTE 

  Öğrenci Öğretici 

1014 890 240 39 

566 201 455 25 

485 78 309 104 

394 42 245 134 

200  204 46 

132  416 71 

Söz konusu araştırmaların denek/katılımcı sayıları incelendiğinde, genelde öğrencilerin 

sayısının öğreticilerden daha çok olduğu göze çarpmaktadır. Öğrencilere daha çabuk, kolay ulaşılma 

imkanının bulunmasının bunda etkisi olabilir. Zira bir araştırmacı, öğrenci sayısı 50’nin üzerinde olan 

birkaç kursa giderek, araştırma için gerekli örnekleme ulaşabilir. Diğer taraftan seçilen örneklemin 

evreni ne ölçüde temsil ettiği de ayrıca tartışılabilir.   

Kur’an kurslarını konu alan ve alan araştırması niteliğinde olan tezlerin örneklemleri 

incelendiğinde genel itibariyle, örneklemlerin genelleme yapabilmek için yeterli olduğu söylenebilir. 

Bununla birlikte, bazı araştırmaların örneklemlerinin yeterliliği de ayrıca tartışılabilir. Zira, 25, 39, 42, 

46 kişi gibi oldukça düşük bir katılımcı grubundan elde edilen verilerden hareketle genellemelere 

varılması sağlıklı olmayabilir. Örneğin 25 kişiden oluşan bir örneklem grubunda, 5 kişi % 20,  18 kişi 

% 72 gibi bir oran teşkil etmektedir. Bu durumda “araştırmaya katılan deneklerden % 20’si veya % 

50’si şöyle, şöyle düşünüyor” şeklinde bir değerlendirmede bulunularak, buradan hareketle bir takım 

genellemelere varmak doğru bir yaklaşım olmayabilir (Özyurt; 2009, s.73-99, Büyükdinç; 2001, s.74-

77, Çaylı; 2005, s. 172-175, Şen; 1995, 51-84). 
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2.2.3.4. Değişken Türü ve Sayılarına İlişkin Bulgular  

Değişken: bir özelliğin belirgin olarak bir durumdan diğerine farklılık göstermesidir 

(Büyüköztürk; 2005, s.2). En az iki değer alabilen her şey değişkendir. Değişkenler kontrol şekillerine 

ve aldıkları değerlere göre farklı şekilde sınıflandırılabilirler (Karasar; 2002, s. 60). Kontrol şekillerine 

göre, “bağımlı”, “bağımsız”, “kontrol” değişkenleri vardır. Aldıkları değerlere göre ise değişkenler 

“sürekli” ve “süreksiz” şeklinde sınıflandırılmaktadır. Bilimsel bir araştırmanın değişkenleri konu 

edinilen problemlerin türüne, sayısına, genişliğine göre farklılık gösterebilir. Bilimsel araştırma 

yapacak araştırmacının “değişkenler” konusunda bilinçli olmaları, ele aldıkları problemlere açıklık 

getirecek değişkenler üzerinde yoğunlaşmaları beklenir.  

Kur’an kurslarını konu alan ve alan araştırması niteliğinde olan tezler incelendiğinde, 

bağımlı ve bağımsız değişken sayılarının farklılık gösterdiği görülmektedir. Söz konusu araştırmalarda 

yer alan bağımsız değişkenlerin sayısı 4 ila 31 arasında değişmekte olup, bunların ortalaması 12’dir. 

Bağımlı değişkenlerin sayısı ise 18 ila 73 arasında değişmektedir ve bunların ortalaması ise 31’dir.   

Söz konusu araştırmalarda seçilen bağımsız değişkenlerin genelde kişisel ve demografik 

özellikler üzerinde yoğunlaştığı görülmektedir. Örneğin öğrencilerle ilgili olarak en çok seçilen 

bağımsız değişkenler: yaş, cinsiyet, medeni durum, çocuk sayısı, anne babanın eğitim durumu, 

meslekleri, aylık geliri, ev sahibi olma durumu, birlikte yaşama durumu, kardeş sayısı, yerleşim yeri  

iken; öğreticilerle ilgili olarak en çok seçilen bağımsız değişkenler ise: cinsiyet, görev yeri, statü, 

kıdem, hafız olma, öğrenim durumu, hizmet içi eğitime katılma durumu, medeni durum, aylık gelir, 

görev yapılan kurs türü, ders sayısı, başka işte çalışmadır. Bu bağlamda Kur’an kurslarıyla ilgili 

araştırmalarda seçilen bağımsız değişkenlerin oldukça geniş bir yelpaze teşkil ettiği ve ele alınan 

problemleri çözümlemeye katkı sağlayıcı çeşitlilikte olduğu söylenebilir. Bununla birlikte, yapılan 

tezlerde söz konusu değişkenlere ait verilerden ne ölçüde yararlanılabildiği ayrıca sorgulanmaya 

muhtaçtır. Nitekim söz konusu tezlerin önemli bir kısmında bağımlı ve bağımsız değişkenler 

arasındaki ilişkilerin yoklanmadığı görülmektedir.  

2.2.3.5. Veri Analiz Tekniklerine İlişkin Bulgular 

Yukarıda Kur’an kurslarını konu alan ve alan araştırması niteliğinde olan tezlerden 14’nün 

nicel, 2’sinin de nitel destekli nicel olduğu ifade edilmişti. Söz konusu tezlerde, alandan elde edilen 

verilerle ilgili olarak, hangi analizlerin yapıldığını, bunun için ne tür programlardan yararlanıldığını 

ortaya koymak, gelinen noktayı görmek bakımından faydalı olacaktır.  

Alan araştırması niteliğinde olan tezlerin 10’unda elde edilen verileri analiz etmek için 

SPSS programından, 1’inde ise Microsoft Excel programından yararlanılmıştır. 5 araştırmada ise 

kullanılan istatistik programına ilişkin bilgi verilmemiştir.  

İncelen tezlerin 8’inde elde edilen nicel verilerle ilgili olarak, sadece yüzde ve frekanslar 

ortaya konulmakla yetinilmiştir. (Şen; 1995, Büyükdinç; 2001, Ergün; 2002, Aybey; 2005, Ünsal B. 
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2006, Özyurt; 2009, Ünsal A.; 2009, Uzuner, 2009) 4 tez de yüzde ve frekanslara ilave olarak, çapraz 

tablo analizleri de yapılmışken (Çaylı; 2005, Genç; 2007, Bulut; 2009, Öztürk F.;2007), 4 tezde ise, 

bunlara ilave olarak, “F testi (Anova)”, “t testi” ve “corelasyon test”leri de yapılmıştır (Önder; 2007, 

Öztürk Ö., 2007, Ünal; 2008, Korkmaz; 2009 ). Bütün bu araştırmalarla ilgili olarak, elde edilen nicel 

verilere ilişkin % ve frekansların verilmiş olması önemlidir. % ve frekanslar nicel verilere ilişkin 

yığılmaları gösterir. Dolayısıyla araştırmacılar bunlara bakarak bir takım genellemelere varabilir. 

Ancak bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki ilişkileri yoklama konusunda bunlar yeterli 

değildir. Bunun için değişkenlerin türüne göre, “t testi”, “f testi”, “corelasyon testi”, “regresyon testi” 

vb. testlerin yapılması, değişkenler arası ilişkilerin varlığını, yönünü, gücünü ortaya koymada önemli 

işlevler görebilir.  

Yukarıda ifade edildiği üzere, Kur’an kurslarıyla ilgili araştırmalarda ortalama 12 bağımsız 

değişken bulunmaktadır. Şu durumda bağımsız değişkenlere ilişkin sorular sorulan ancak, bu 

sorulardan elde edilen verilerin bağımlı değişken(ler)le ilişkisini yoklamaya yönelik analizler 

yapılmayan tezlerin önemli bir sınırlılık, eksiklik içerdiği söylenebilir.  

Nitel destekli nicel araştırmalara gelince, bahsi geçen araştırmalardan sadece birinde 

kullanılan nitel veri analizi yaklaşımına ilişkin bilgi verilmiş ve söz konusu tezin “içerik analizi”ne 

göre gerçekleştirildiği ifade edilmiştir (Korkmaz; 2009). Diğer çalışmada ise elde edilen nitel verilerin 

analiz ve kullanılmasında izlenen yaklaşıma ait bilgi verilmemiştir. Diğer taraftan söz konusu 

araştırma incelendiğinde, elde edilen nitel verilerden de yeterince yararlanılmadığı görüşmüştür (Ünal; 

2008) Bu bağlamda nitel veri analizi tekniklerinin Kur’an kurslarıyla ilgi çalışma yapan araştırmacılar 

tarafından yeterince bilinmediği savunulabilir.  

 

3. SONUÇ VE ÖNERİLER 

3.1. Sonuçlar 

Kur’an kursları üzerinde yapılan yüksek lisans ve doktora tezlerini betimsel bir yaklaşımla 

incelemeyi amaçlayan bu araştırmayla ulaşılan bazı sonuçlar şunlardır: 

- Kur’an kursları 1990’li yıllardan itibaren lisans üstü tezlere konu olmaya başlamış, yakın 

zamana (2005 sonrası) gelindiğinde, bu konuda yapılan tezlerin sayısında önemli bir artış yaşanmıştır. 

Bununla birlikte bahsi geçen çalışmalar genellikle yüksek lisans düzeyinde kalmıştır.  

- Yaz Kur’an kursları, hafızlık eğitimi vb. konularda birden çok tez yapılmışken, öğretici 

yeterlikleri, öğretim materyalleri, öğretim yöntemleri, programların etkiliği vb. konularda daha az tez 

yapılmıştır. Örneğin, sınıf yönetimi, rehberlik, ölçme-değerlendirme, öğreticiler arası ilişkiler, mesleki 

gelişim vb. konularda müstakil çalışmalar yapılmamıştır.  
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- Kur’an kurslarıyla ilgili tezlerin önemli bir kısmında pek çok alt problem incelenmeye 

çalışılmış, bazı tezlerde ise hemen hemen aynı alt problemler araştırma konusu yapılmıştır. Bu tarz 

araştırmaların gerek uygulamada karşılaşılan sorunların çözümüne gerekse yaygın din eğitiminin 

teorisinin gelişmesine yeterince katkı sağlayamayacağı savunulabilir. Bu türden çalışmalar yeni 

araştırmacıların zihninde, “zaten bu konular çalışılmış, Kur’an kurslarıyla ilgili çalışmaya gerek yok” 

şeklinde bir düşüncenin oluşmasına yol açabilir. Dolayısıyla yapılacak yeni araştırmaların da önünü 

tıkayabilir.  

- Kur’an kurslarıyla ilgili tezlerin bir kısmında denenceler bilimsel araştırma 

literatüründeki ilkelere uygun şekilde oluşturulmuştur. Bununla birlikte, bir grup tez de ya denencelere 

hiç yer verilmemiş ya da bunlar varsayımlar şeklinde ortaya konmuştur. Bu durum denence, varsayım 

vb. kavramların yeterince bilinmediğini, bu konuda bir zihin karışıklığının olduğunu göstermektedir.  

- İncelenen tezlerin tamamına yakını nicel desenlidir. Bunlardan bir kaçı ise nitel 

desteklidir. Gelinen nokta itibariyle, Kur’an kurslarıyla ilgili tez yapan araştırmacılar için nitel desenli 

araştırmaların yabancı bir konu olduğu görülmektedir. İncelenen tezlerin büyük çoğunda tek bir veri 

toplama tekniğinden/aracından (anket) yararlanılmıştır.  Birkaç tezde ise temel veri toplama aracı 

olarak yine anket kullanılmakla birlikte, mülakat ve gözlem gibi teknik ve araçlardan da yararlanılarak 

yöntem çeşitliliğine gidilmeye çalışılmıştır. Söz konusu tezlerde kullanılan veri toplama araçlarının 

önemli bir kısmı özgündür ve bu araçların geçerlilik ve güvenilirliliğiyle ilgili olarak pilot uygulama 

yapılmıştır. Ancak pilot uygulama yapılıp yapılmadığı tartışmalı olan, derleme araçlardan da 

yararlanılmıştır. Bu durum söz konusu araçlardan elde edilen verilerin geçerliliğini, güvenilirliğini 

zedeleyebilir.  

- Kur’an kurslarıyla ilgili tezlerde öğreticiler ve öğrenciler denek olarak kullanılmıştır. 

Bu tezlerin genelinde örneklem seçimi tesadüfi örnekleme usulüne göre yapılmıştır. Örneklemlere 

dahil edilen denek sayısı genelde yeterlidir. Ancak genelleme yapabilmek için yeterliliği tartışmalı 

olan örneklemlerde bulunmaktadır.   

- İncelenen tezlerde bağımlı ve bağımsız değişkenlerin sayısı farklılık göstermektedir. 

Genelde kişisel ve demografik özellikler bağımsız değişken olarak seçilmiştir. Ancak bu tezlerin 

büyük bir kısmında belirlenen bağımsız değişkenlerle, bağımlı değişkenlerin ilişkisi yoklanmamıştır. 

Bilimsel bir araştırmada değişkenler arası ilişkilerin yoklanmamış olması önemli bir eksiklik olarak 

göze çarpmaktadır.  

- Söz konusu tezlerin büyük bir kısmında elde edilen verilerle ilgili olarak, % ve 

frekanslar verilmekle yetinilmiştir. Bazı tezlerde buna ilave olarak, “ki kare testi”, “f testi”, “t testi” 

ve” corelasyon” testleri de kullanılmıştır. Bir tez hariç nitel veri analizi tekniklerinden 

yararlanılmamıştır. Bu veriler nicel ve nitel veri analiz tekniklerinin bilinmediği şeklinde 

değerlendirilebilir.  
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- Kur’an kurslarını konu edinen tezlerin önemli bir kısmı bilimsel bir araştırmanın giriş 

bölümünde bulunması gereken temel başlıkları taşımaktadır ve bu başlıklar altında verilen bilgiler, 

yeterlidir. Bununla birlikte, söz konusu tezlerin bir kısmında problemlerin tespiti, ifade edilişi, 

denencelerin oluşturulması, ifade edilmesi, değişkenlerin seçimi, veri toplama araçlarının 

geliştirilmesi, değişkenler arası ilişkileri yoklayacak analizlerin yapılması vb. konularda bir takım 

yetersizlikler bulunmaktadır.    

 

3.2. Öneriler  

-  Kur’an kurslarıyla ilgili bir çok boyutu yüzeysel bir şekilde işleyen araştırmalar yerine, bu 

boyutlardan bir ya da bir kaçını derinlemesine ele alan araştırmaların yapılması faydalı olabilir. Ayrıca 

bu konuda disiplinler arası (din eğitimi, din psikolojisi, din sosyolojisi vb. birlikte) çalışmalar da 

yapılabilir. 

- Yapılan nicel desenli araştırmaların önemli bir boşluğu doldurduğu gerçektir. Ancak 

yaşanan sorunların kaynaklarını tespit edebilmek, bunlara işlevsel çözümler önerebilmek için 

problemleri derinlemesine ele alacak nitel desenli araştırmalar da yapmak faydalı olabilir.  

- Yapılacak tezlerde alt problemlerin, denencelerin net bir şekilde ortaya konması, örneklem 

seçimlerinin bilimsel kriterlere uygun yapılması araştırmaları bir takım sınırlıklardan arındırabilir.  

- Daha önce geliştirilen veri toplama araçlarından yararlanılabilir. Bununla birlikte, 

geçerlilik, güvenilirlik çalışmalarını yapmak koşuluyla, araştırma amacına uygun özgün veri toplama 

araçlarından da yararlanılabilir.  

- Veri toplama araçları çeşitlendirilerek, konuyu çok boyutlu ve derinlemesine ele almaya 

katkı sağlayacak teknik ve araçlardan yararlanılabilir.  

- Araştırmada seçilen bağımlı, bağımsız değişkenlerin bilinçli seçilmesi, bunlar arasındaki 

ilişkileri yoklayacak çok yönlü istatistiki tekniklerden yararlanılması faydalı olabilir.  

- Kur’an kurslarıyla ilgili alan araştırması yapacak araştırmacıların nicel ve nitel veri analiz 

teknik ve programları (SPSS, NVivo vb.) konusunda bilgi ve beceri kazanmaları, yapılacak 

çalışmaların niteliğini daha da geliştirebilir.  

- Yüksek lisans ve doktora dönemlerinde öğretimi gerçekleştirilen “Bilimsel Araştırma 

Teknikleri”, “Anabilim Dalı Semineri”, “Proje Hazırlama Çalışmaları” vb. derslerin amaçlarının, 

içeriğinin gözden geçirilmesi, bu derslerde bir takım uygulamalar yapılarak, bunların bilimsel  

kriterlere uygunluğunun grupça tartışılması bu dersleri daha işlevsel hale getirebilir.   
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EĞİTİMİN FELSEFİ TEMELLERİ  

PHILOSOPHICAL FOUNDATIONS OF EDUCATION 

Zehragül Aşkın26 / Kamuran Gödelek27 

 

ÖZET 

Eğitim ve felsefe arasındaki temel ilişki ne tür nesiller yetiştirmek istediğimiz sorusunda 

gizlidir. Sorunun sınırları genişletildiğinde soru ne tür insanlar, vatandaşlar yetiştirmek istediğimiz 

sorusuna dönüşür. Felsefenin eğitime katkısı tam da bu noktada kendini gösterir. Geleceğe ilişkin 

eğitim sistemimiz tarafından tasarlanan beklentiler “şimdiki” hedeflerimizi belirlediği gibi formel 

eğitimin içeriğini de aynı şekilde belirler ve sınırlar. Bu nedenle cevaplandırılması gereken soru 

evrensel değerlere sahip olan ve onları korumayı hedefleyen insan tipini nasıl yetiştireceğimizdir. Bu 

noktada Eğitim felsefesi insan sevgisini merkeze koyan, insanları ve insanlığı bir değer olarak kabul 

eden ve çok yönlü düşünen, empatik bireyler yetiştirmeyi hedeflemelidir.   

Anahtar Kelimeler: Sokratik diyalektik, magister dixit, Sokrates, Kant, ilişkisel öğrenme 

 

 

ABSTRACT 

The foundational relation between education and philosophy is hidden in the question about 

what kind of generations we would like to raise. When the boundaries of the question are extended, it 

becomes the question of what kinds of persons, fellow citizens, individuals, we would like to raise. 

The contribution that philosophy makes to education appears precisely at this point. Just as our 

expectancies about the future determine our “present”, goals, which are set by the educational system 

for the future, similarly determine and delimit the content of formal education. For this reason, the 

question needed to be answered is how to raise the kind of human being who has universal values and 

proceeds to protect them. The aim of the philosophy of education is to lead the way for raising 
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27 Çağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, MERSİN 

kamurang@hotmail.com 

 



II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi  1756  
 

II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongre Kitabı 

individuals who centralizes human love, who takes human beings and humanity as a value, who thinks 

multidirectional and who is empathic. 

Key Words: Sokratic dialectics, magister dixit, Sokrates, Kant, relational learning 

 

1. GİRİŞ 

 

Bu makalenin içeriğini bir etkinlik olarak felsefenin niteliği ve felsefe ve eğitim arasındaki 

ilişki oluşturmaktadır. Bilindiği gibi yazıya soruyla başlamak felsefenin Sokratesçi diyalektikten 

ödünç aldığı bir gelenektir. Öyleyse soralım: Felsefe nasıl bir etkinliktir? Soruya yanıt, felsefenin 

içinden Aydınlanmanın büyük düşünürü Kant’tan gelmekte. “Felsefe öğretilen değil yapılan bir 

etkinliktir”. Felsefe ve eğitim arasındaki ilişki tanımlanmak istendiğinde Kant’ın felsefenin niteliğine 

yönelik söz konusu deyişi bize, (a) felsefe öğretilemez  (b) [fakat] yapılır şeklinde iki şık sunmaktadır. 

Şimdi ikinci şık (b) kendisini bize gündelikliğimizde doğrudan sunan apaçık bir olgudur. Çünkü 

felsefeye ilişkin en yalın saptama, onun, yaşamın içerisinde ve hizmetinde olmasıdır. Buna karşılık 

birinci şık olarak nitelendirdiğimiz (a) Şıkkı, (b) şıkkı ile kıyaslandığında kafa karıştırıcıdır. Burada 

sorulması gereken soru, Kant’ın da sorduğu gibi, (felsefe en nihayetinde öğrenilen beşeri bir bilgi türü 

değilse) felsefenin nasıl bir etkinlik olduğu ve bu bağlamda felsefe dersleri altında öğretilenin ne 

olduğudur?  

Bilindiği gibi Kant, geleneksel metafiziğin, mantık ve ontoloji arasında kurmuş olduğu Varlık 

ve düşünce özdeşliğinden hareketle felsefe etkinliği ile metafiziğin özdeşleştirilmesine karşı çıkmıştır. 

Bu noktada Kant, usun geride hiçbir bilgi artığı bırakmadan tüm varlık sorunlarını çözmeye yeterli 

olduğu görüşüne tutunan geleneksel metafiziği, felsefenin içini boşaltmakla sadece sorumlu tutmamış 

aynı zamanda söz konusu metafiziğin, felsefe etkinliğini ne yaşamla ne de dünya ile ilgisi olmayan, içi 

boş ve ezberlenen kavram kurgularına dönüştürdüğünü iddia etmiştir. Bu bağlamda bir zihniyet tarzı 

olarak kavramcılıkla savaşan Kant, kendi zamanında Leibniz-Wollf felsefesi ile temsil edilen 

geleneksel metafiziğin felsefeyi içi boş kavram yığınına dönüştüren tutumuna karşı savaşmış ve 

felsefenin ezberlenen içi boş kavramlar yükü olmadığını söylemiştir.  

Kant’a göre ezbercilik,  zihne sunulanların olduğu gibi saklanması anlamında bir düşünme 

tarzıdır. Söz konusu düşünme tarzında felsefe, düşünürlerin yaşam ve öğretilerinin öğrenilmesi ile 

sınırlandırılmıştır. Oysa Kant’a göre felsefe, düşünürlerin yaşam ve öğretilerinin öğrencilere 

ezberletilmeye çalışıldığı ezberci bir eğitimi değil, kavramlar üzerinde düşündüren, düşündürmekle 

kalmayıp kavramların çözümlenerek içselleştirilmesini sağlayan pratiğe dönük sorgulayıcı bir 

düşünme eğitimidir. Ezbere dayanmayan bu düşünme eğitiminin yöntemi ise Sokratik diyalogtur. 

”Kendisine dinleyicilerinin bilgisini doğurtan ebe diyen Sokrates,bir bakıma Platon’un bizim için 
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muhafaza ettiği diyaloglarında, yetişkin insanların durumunda bile fikirlerin kendi bireysel 

akıllarından nasıl çıkartılabileceklerinin örneklerini vermiştir”(Kant, 2007: 98)  

Grekler insanın tür olarak sahip olduğu tüm olanakları uyum içerisinde geliştirmeyi 

hedefleyen bir eğitim sistemine sahipti. İnsanın şekillendirilmesini içeren Grek  Paideia’sının  

(eğitiminin) özgünlüğü, eğitimi bilişsel süreçlerle sınırlamamasıydı.  Ruh ve beden gelişimini birlikte 

içine alan bu eğitim sistemi, olumsuz davranışlardan temizlenme olarak nitelendirilen katharsis 

(arınma) süreci yanında iyi-güzel ve hakikati bir araya getiren Kalokagathia’yı içeriyordu. Bu nedenle 

Grek eğitim sisteminde öğrenci, nasıl düşüneceğini, nasıl konuşacağını, nasıl yaşamını özgür-mutlu ve 

tutarlı hale getireceğini bilen bir eylem adamıydı. Ayrıca Grek eğitim sisteminin günümüz eğitim 

sistemine örnek alınması gereken en karakteristik özelliği, insanın bilme eyleminin ürünü olan bilgiyi, 

örüldüğü yanılgılar ağıyla birlikte ele alması; bilginin karşıtlardan geçmeden ve karşıtları elemeden 

kazanılamayacağını söylemesiydi. Grek’lere göre bilmenin karşıt, olumsuz koşulu olarak yanılma, her 

hangi bir konuda bilgi edinme eyleminin başlangıç ve zorunlu koşuluydu.  

Bilgi verme ve aktarma yöntemi olarak diyaloğun amacı, öğrenciyi ussal, sorgulayıcı ve derin 

araştırmaya yöneltmekti. Diyalogun yolu ise günümüzde uygulandığı gibi, öğretmen tarafından 

öğrenciye aktarılan, öğrencinin eğitilmesinden çok ikna edilmesini içeren dışsal bir yöntemi değil, 

öğrenciyi edilgin durumdan aktif duruma getiren soru-cevap yöntemini içeriyordu. Bu nedenle 

Sokrates için, öğrenmenin yolu diyalog olmakla birlikte öğrenmenin başlangıç noktasını öğrencinin 

(öğretmeni aracılığıyla kendi) bilgisizliğinin farkına varması oluşturuyordu. Çünkü, Sokrates’çi 

yöntemim özü, çırağın bilgisizliğinin bilincine varıp şaşkınlığa sürüklenmesinde açığa çıkıyordu. 

Sokrates’in Menon’da belirttiği gibi çırağı, kendi araştırmasına yöneltmenin yolu, sanılarla gelen 

güven duygusunu sarsmaktı.“Değil mi Menon? Düşün bir kere, sekiz ayaklık kare kenarının ne 

olduğunu bilmeden, bunu şimdi de bilmiyor ya, bildiğini sanıyor, hiçbir güçlüğün farkında olmadan, 

bilen adamların güveniyle cevap veriyordu. O şimdi çıkmaza girdiğinin farkında… Bilmiyor ama, 

bildiğini de sanmıyor. (…) onun gerçeğin karşısındaki durumunun ne olduğunu bulmasına iyi yardım 

ettik. Çünkü, şimdi, bilmediği için araştırmaktan zevk duyacak”(Platon, 1994:168. 84a). 

 Farkına vardırma süreci ise ne öğrencinin pasif dinleyen konumda olmasını, ne öğretmenin 

öğrenciyi ikna edici argümanlar sıralamasını ne de soru ve sorunların çözümüne yönelik hazır 

cevapları içeriyordu. Felsefe kitaplarında sıklıkla karşılaştığımız  “Yunan Dehası” olarak nitelendirilen 

ve Grek kültürünün zeminini oluşturan Sokrates’çi eğitimin sırrı öğretmenin öğrenciyi eleştirel ve 

etkin bir sorgulama aracılığıyla öğrenme sürecine dahil etmesiydi. Sokrates’çi eğitim, bilginin hazır 

aktarılan bir şey olmadığı yanında bilginin bilen tarafından çaba göstermeden elde edilemeyeceği 

gerçeğine dayanıyordu. Versenyi’nin de belirtmiş olduğu gibi, “ (…), bilenin bilgiyi kendisine mal 

etmesi sürecinin, yalnızca onun kendi araştırmasıyla olanaklı olduğu, ve bir insanın bilgisizliğinin 

ayırdında olmasını sağlamanın, onu bilgiye ulaşmayı erekleyen bir araştırmaya başlatmak demek 

olduğu” Sokrates’çi öğretim yöntemini  belirleyen değerlendirmelerdi (1988:157).   
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Hocası Sokrates’ten diyalog yöntemini devralan Platon ise öğretmen-öğrenci ilişkisini usta-

çırak ilişkisine, ögrenmeyi ise, her ikisinin katılımı ile gerçekleşen birlikte düşünmeye dönüştürdü. 

Platon’a göre diyalog, Sokrates’te olduğu gibi “bilmediğini bilen” çırağı sorgulayıcı ve eleştirel 

düşünceye yönelten bir öğrenme yöntemi yanında, ustanın rehberliğinde çırağın hakikate yürüdüğü 

yoldu. (…) Bu yürüyüşte, yolu yürüyen kadar yürüten –eğitilen kadar eğiten- de önemlidir. (…) 

Platon’da yöntem olarak diyalektik, felsefede eğitim yöntemidir: filozofun filozof olacak kişiyi eğitme 

yolu, yöntem olarak diyalektik, filozof olurken kişinin yürüdüğü ve bir filozofun yürüttüğü yoldur” 

(Kuçuradi, 1997:95). Bu yolda usta, bilgiyi veren olarak bilginin nedeni değil aracısıydı. Onun 

misyonu bilmiyormuş gibi yapmasında, sanki hakikati çırağı ile birlikte keşfediyormuş gibi 

davranmasında açığa çıkıyordu. Bu noktada ustası Sokrates’in doğurtma yöntemini bir adım daha 

öteye götüren Platon, ebe olmaya öykünen ustanın görevinin bilgiyi doğurtmakla bitmediğini belirtti. 

Ona göre, çırağının ürettiğini sıkı bir usa vurma yöntemi ile eleştiri süzgecinden geçiren usta, bilginin 

gerçek mi (episteme) yoksa bir yanılsama mı (doksa) olduğunu belirlemeye çalışmalıydı. Öyle ki 

ustanın görevi ancak çırağının iddia ettiği argümanı mantıksal bir uslanmayla savunabilir hale 

getirdiğini gördüğünde sonlanırdı. Gerek usta gerekse çırak için çekilen zahmetin karşılığı çırak için 

bildiğinin hesabını vermesinde usta içinse öğrenciye hazır bilgiler aktarmadan çırağın hali hazırda 

ürettiği argümanları eleştirerek bilgiyi içselleştirmesini sağlamasında tamamlanırdı. Bunun için usta, 

çırağının “kendisine duyduğu yanlış ve zararlı güveni dağıtır, çırağı şaşırtır ve onu ne yapacağını 

bilmez bir hale (apori) getirirdi” ( Versenyi, 1988:163) .Bununla birlikte Platon için bilgisizliğin 

aporatik biçimde bilincinde olma yine de bilgiye giden yolda atılması gereken zorunlu adımdı. 

Böylece usta ve çırak ilişkisi aracılığıyla öğrenmenin daha çok çırağın (öğrenenin) ruhunda 

gerçekleşen bir bilgi; bilgiyi arama ve bilgilenme süreci olarak gösteren Platon, felsefenin nasıl bir 

etkinlik olması gerektiğine yönelik soruya ustası Sokrates’in diyolog yöntemini bir yanıt olarak 

sunmuştur. 

  Ortaçağ eğitim sistemini Antikçağ eğitim sisteminden ayıran özellik onun dışsal ve edilgen 

olmasıdır. Ortaçağ’da, Antikçağ düşünürlerinden farklı olarak kilise babaları, felsefeyi birlikte yapılan 

ve soru sorma yöntemine dayanan bir etkinlik olmaktan çıkardılar ve usta-çırak arasında gerçekleşen 

diyalogu bir hitabet sanatına dönüştürdüler. Tüm Ortaçağ boyunca bir hitabet sanatı olarak retorik, 

Ortaçağ eğitim sisteminin temel belirleyicisi oldu. Karşılıklı diyoloğun yerini alan Retorik, gerek 

Hristiyanlığın önkabullerinin temellendirilmesinde, gerekse eğitilenin inançlarına biçim vererek 

güçlendirmede bir ikna aracı olarak kullanıldı.  Ortaçağ eğitim sisteminde öğretmen açısından 

eğitmekten çok ikna, öğrenci açısından ise sorgulayıcı olmayan edilgin bir kabul vardı. Ortaçağın,  

söylenenleri “hoca dedi” ki  (Magister dixit) şeklinde tekrarlatan eğitim anlayışı öğreneni ezberci ve 

edilgin bir dinleyiciye dönüştürürken öğreteni bilen ve etkin bir aktarıcı olarak eğitim sürecinin 

merkezine yerleştirmiştir.  Greklerin usta-çırak ilişkisi aracılığıyla karşılıklı diyalog şeklinde 

gerçekleştirdikleri eğitimin kesintiye uğraması anlamına gelen bu dönüşüm, ustayı öğretmene 
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dönüştürmekle kalmamış, öğretmenin de tek otorite olarak eğitim sisteminin merkezine taşınmasıyla 

gerçekleşen bir okulculukla sonuçlanmıştır. Böylelikle birlikte düşünmeyi içeren diyalog modern 

felsefenin bilgi anlayışı ile birleşerek yerini günümüzde ezberci eğitim olarak nitelendirilen öğretmen 

merkezli monologa bırakmıştır.  

Kıta Avrupa’sında egemen olan ve Descartes’da “düşünüyorum, o halde varım” şeklinde 

ifadesini bulan bilen özneyi ötekinden ayıran anlayış, modern felsefenin bilgiye bakışını ve dolayısıyla 

eğitim anlayışını yönlendirmiştir. Bu görüşün bilgiyi ele alışı da bilginin elde edilecek, verilecek bir 

şey, bir kazanım olduğu şeklindedir. Batıda ve ülkemizde yaygın olarak inanılan ve takip edilen eğitim 

anlayışı çocukların veya gençlerin kafasına bilginin en etkili bir şekilde nasıl aktarılacağına 

odaklanmıştır. Kendiliği diğerlerinden soyutlanmış bir şekilde ele alan bu anlayışta kişi bilginin pasif 

bir alıcısı durumundadır. 

Eğitimin günümüzde yaygın olarak kabul edilen anlamı Kant tarafından  “insanın kendi suçu 

ile düşmüş olduğu ergin olmayış durumundan kendini kurtarması” olarak tanımlanan Aydınlanma 

ideolojisi üstünde yükselir. Geleneğin dogmatikleşmiş ön kabullerinden kurtulmak için insana kendi 

aklını kullanmasını öğütleyen Aydınlanmacı ideoloji gerçek anlamını ve açılımını Kant’ta bulsa da 

insanı “animal rationale” olarak tanımlayan ve her bir varlık için en makbul ve uygun olanın onun, 

doğasına özgü olan olduğunu söyleyen Aristoteles’çi dayanaklara sahiptir. “Her bir varlık için en iyi 

ve en makbul olan şey her birinin kendi doğasına özgü olan şeydir; bundan dolayı madem ki zihin, 

başka herhangi bir şeyden daha fazla insana özgüdür (insanidir), insan için en iyi ve en makbul 

(uygun) olanı zihinsel hayattır” (Aristoteles,2007:1178b8). Aydınlanma düşünürleri Aristoteles’in 

insanın doğasına özgü olanı bulmak için insan ve insan olmayan varlıklar arasında yapmış olduğu 

ayrımda temellendirdiği aklı, sadece insanın özüne ilişkin bir varlık belirlenimi olarak görmemiş aynı 

zamanda onu, insanın eğitilmeye yatkın bir varlık olmasıyla ilişkilendirmiştir. “İnsan ancak eğitim ile 

insan olabilir” (Kant,2007:31.7). Kant’ın da belirtmiş olduğu gibi, insanın türüne özgü tüm 

kazanımları ve başarıları eğitimin ürünüdür.  İnsan doğasındaki tüm yetenek ve eğilimlerin 

geliştirilmesi aklın kullanımına bağlı olduğundan Kant eğitimin amacının tüm insanlarda ortak olan 

söz konusu doğanın gerçekleştirilmesi ve geliştirilmesi olduğunu söylemiştir.  

Kant’ın eğitime ilişkin düşüncelerinde kolaylıkla Grek eğitim anlayışının izleri sürülebilir. 

“Aklın eğitiminde Sokratik yöntemi esas olarak  kabul etmeliyiz” (Kant, 2007:98, 76) . Burada Kant, 

Grek eğitim ülküsünü dile getiren Sokrates’çi diyalogun sadece en uygun eğitim yöntemi değil aynı 

zamanda eğitileni ussal bir araştırmaya götüren gerçek bir eğitim deneyimi olduğunu söylemektedir. 

Bu eğitim deneyiminde öğretimden pay alan öğrenci, sorgulamadığı, eleştiri süzgecinden geçirmediği 

hiçbir şeyi “hoca dedi ki” şeklinde kabul etmeyeceği gibi bilgisini pratik yaşama nasıl 

uygulayabileceğini de öğrenecektir. Böylece Descartes gibi epistemolojik özneyi bilme sürecinde bir 

nesne olarak yöneldiği maddi dünyadan ayırmayan Kant, öğrencinin, öğrenme sürecinin hem öznesi 

hem nesnesi, hem sorgulayanı hem sorgulananı olduğunu belirtmiştir. Aklı düşüncelerinin referans 
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noktası haline getiren Kant, bu noktada Descartes’çı köklere sahip olsa da O, Descartes’dan farklı 

olarak aklın kullanımının geliştirilmesinin toplumda mevcut eğitim arcılığıyla ve tarihsel olarak 

geliştirilebileceğini söylemiştir. İnsanın yine eğitim görmüş diğer insanlar tarafından eğitilmesi 

gerekliliği dikkat çekici olmaktan öte Kantçı eğitim anlayışının Arşimet noktasıdır. (Kant, 

2007:35,12).  

Oysa, Hakikat adına “düşünüyorum, öyleyse varım” metafiziğine saplanarak hem öznenin 

hem de dünyanın varlığını “ego cogito”nun kendi üzerine bükülmesinden hareketle epistemolojik 

özne’de temellendiren Descartes, yapmış olduğu özne-nesne, zihin-beden, düşünme-eylem, iç-dış 

ayrımıyla bilen ve bilinen arasında kendisinden sonra da devam edecek büyük bir uçurum açmıştır. 

Söz konusu Descartes’çı anlayışta kişi bilginin edilgin bir alıcısı durumundadır. Mekanik evren 

anlayışının en açık örneğini bulduğumuz Descartes’ın felsefesi bireyi saltık bir bilinç olarak ele alan 

ve insan eylemlerini açıklamayı imkansız kılan bir düalizme sahiptir. 

Macmurray’ın çözüm önerisi, referans noktası olarak düşünen özne yerine eyleyen öznenin 

geçirilmesidir (1991; 84). Dolayısıyla Macmurray, “düşünüyorum, o halde varım” görüşünü hareket 

noktası olarak alan ve bilgiyi çeşitli eğitsel yollarla öğrenciye aktarılan bir şey olarak gören Kartezyen 

anlayışa karşı “katılıyoruz, o halde varız” şeklinde ifade edilebileceğimiz sosyal öğrenme anlayışını 

savunmaktadır. Macmurray düşünmenin önemini yadsımamakla birlikte bizlerin birer bedene bağlı 

eyleyiciler olduğumuza vurgu yapmaktadır. Ona göre, Düşünen özne ile ayrımında eyleyen özne daha 

kökensel olarak insan olmanın daha uygun bir taşıyıcısıdır. Bu noktada Macmurray eylemde 

bulunurken tüm duyum, algı, duygu, his ve ilgilerimizin total olarak fiziksel hareketlerimiz ile işlevsel 

bir bütünlük içinde bir araya geldiğini iddia etmektedir. Dolayısıyla Macmurray’a göre 

deneyimlerimizin işlevsel bütünlüğünü sağlayan şey Descartes’ta olduğu gibi saf düşünme değildir; 

düşünmenin de içine dahil olduğu eylemlerimizin bütünüdür. 

Damasio’da Macmurray’ın iddiasını destekler nitelikte açıklamalarda bulunmaktadır. Damasio 

Descartes’ın insanı ölçülebilen, mekanik, mekansal bir beden  öte yanda ölçülemeyen, bölünemez ve 

mekansal olmayan bir zihin olarak ayrımasını Descartes’ın yanılgısı olarak kabul etmektedir (1998: 

225) . Oysa Macmurray’ın belirttiği gibi eyleyici olan kişisel bir varlık sadece özne değil aynı 

zamanda nesnedir. “Kişisel bir varlık aynı anda hem özne hem de nesnedir; ama esas olarak bir 

eyleyici olduğu için her ikisidir. Bir özne olarak, o “ben”dir, bir nesne olarak “sen”dir, çünkü “sen” 

her zaman “öteki”dir (Macmurray, 1991: 84-85). Burada Macmurray, diğerleriyle kurduğumuz 

ilişkiler yoluyla bir kendiliğe sahip olduğumuzu söylemektedir. Ben’e karşılık gelen eyleyen 

kendiliğin diğer eyleyen kendiliklerden bağımsız olarak var olamadığını, diğer kendiliklerle beraber ve 

onlarla ilişkisi aracılığıyla var olduğunu ileri sürmektedir. Bir insan olmak diğer insanlarla birlikte, 

onlarla ilişkide bulunarak var olmak demektir . “Eğer diğer insanların olduğunu bilmeseydik 

kelimenin tam anlamıyla hiçbir şey bilemezdik, hatta kendi var olduğumuzu bile bilemezdik” (1961: 

91).  
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Öyleyse Macmurray için Ötekinin bilgisi bütün bilgimizin mutlak önkoşuludur. Macmurray 

bilginin en yüksek formunun iki kişi arasındaki karşılıklı bilgi olduğunu söylemektedir. Ona göre, 

şeylerin bilgisi şeyler hakkında kavramsal bilgi sahibi olmaktan daha zengindir. Bütün öğrenme 

duyumlar aracılığıyla başlar, ayrıca ötekinin, bu öteki ister bir nesne, ister bir insan veya organizma 

olsun, farkına varmamız duyumlarımız aracılığıyla gerçeklik kazanır. Bununla birlikte en az duyumlar 

kadar önemli olan süreç bilginin içselleştirilmesi, kendi bilişsel çerçevemiz içinde bütünlük 

kazanmasıdır. Bir kere bilgiyi kendi bilişsel çerçevemiz içinde bütünleştirme ve içselleştirme yolunu 

bulduğumuzda bilgi bizim için kişisel bir nitelik kazanır. Bu da sosyal bir çevre içerisinde eyleyerek, 

diğerleriyle ilişki kurarak, yani ilişkisel bir şekilde meydana gelir. İnsanın yaşamında kişilerin 

birbirleriyle karşılıklı etkileşiminin ne denli yaşamsal olduğundan hareketle Macmurray etkileşim 

olmaksızın, kendi kendiliğimizin farkında olmamız da dahil olmak üzere hiçbir bilginin olanaklı 

olamayacağını söyler. Hayatta edindiğimiz ilk bilgi Ötekinin bilgisidir ve bu yaşam içindeki 

gelişmemizin ve diğer bütün öğrenmelerimizin temelidir  

Bu noktada Macmurray’ın açıklamalarından da anlaşılacağı gibi, sosyal inşacılık (social 

constructionism) kuramını temele alan bu anlayışa göre biz diğerleriyle ilişki kurarak var oluruz; 

bireysel var oluşumuz, kendiliğimiz diğerleriyle kurduğumuz ilişkiler yoluyla oluşur. Descartes’ın 

bedensiz, tek başına düşünen ben’inin aksine, kendiliğimiz eylemleri hakkında diğerlerinin sürekli 

yorumda bulunduğu, William James’in deyimiyle bir “eyleyici”dir (an agent). Dolayısıyla bilgi veya 

kavrayış toplum içinde, ilişkisel bir şekilde kazanılır ve ancak bizim hali hazırda var olan bilişsel 

yapımızla bütünleştiğinde gerçekten öğrenilebilir. Böylesi bir bütünleşme ise yukarıda açıklanan 

Sokrates’çi öğrenme yöntemi olarak paylaşılıp tartışılan bilginin yeni baştan keşfedilme sürecinde 

açığa çıkmaktadır. 

Bizler biliyoruz ki eğitim ve felsefe arasındaki ilişki, “nasıl kuşaklar yetiştirmek istiyoruz?” 

sorusunda açığa çıkmaktadır. Sorunun kapsamı genişletilebilir: Nasıl insanlar yetiştirmek istiyoruz? 

Nasıl yurttaşlar yetiştirmek istiyoruz? Nasıl bireyler yetiştirmek istiyoruz? Felsefenin eğitime yapacağı 

katkı tam da bu noktada açığa çıkmaktadır. Felsefe, nasıl nesiller, nasıl insanlar, nasıl yurttaşlar ve 

nasıl bireyler yetiştirileceği sorusu için bir ölçüttür. Buradaki ölçüt, felsefe bilgisinin öğretilmesinden 

çok, bir soru sorma etkinliği olarak nitelendirilebilecek Sokrates’çi diyaloğa dayalı felsefi yöntemin 

eğitim sistemimize uygulanmasını içermektedir. Bu noktada yanıtlanması gereken soru, felsefi 

düşünme yönteminin nasıl pratiğe geçirilebileceğidir. Soruya felsefe eğitiminin amacının 

belirlenmesiyle yanıt verilebilinir.  

Felsefe eğitiminin amacı, yukarıda değindiğimiz Ortaçağ eğitim sisteminin arka desenini 

oluşturan “Magistir Dixit” söylemine dayalı, öğrendiklerini harfi harfine tekrarlayan ezberci zihinler 

yerine, öğrendikleri arasında bağıntılar kuran, bu bağıntıları farklı birleşimlerde bir araya getirebilen 

ve yaşamına aktarabilen özgür bireyler yetiştirmekle olanaklıdır. Bunun gerçekleşmesinin olanağı ise 
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eğitim sisteminin üzerinde yükseldiği ilkelerin felsefi temellere, felsefi düşünme yöntemine 

dayanmasıdır. Bu noktada yanıtlanması gereken diğer soru, milli eğitim sistemimizin eski adıyla 

Talim ve Terbiye Kurulu’unun daha önce Yunanlıların paideiası’nda daha sonra ise Kant’ın 

Aydınlanma şiarında içerdiği  felsefi temellere sahip olup-olmadığıdır?  

”Türk Milli eğitiminin genel amacı, Beden, Zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli 

ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünce gücüne, geniş bir 

dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı 

sorumluluk duyan, yapıcı, yaratıcı, ve verimli kişiler olarak yetiştirmektir” (Kuzgun,1980:159)   

Yukarıdaki alıntıdan da anlaşılacağı üzere teorik anlamda olduğu anlaşılıyor. Buna karşılık, 

pratik’te yok. Pratikte olmadığını şuradan çıkarıyoruz: eğer olsaydı, eğitim sistemimizde öğrencilerin 

pasif değil aktif öğrenmeye, monologtan çok diyologa, gelenekçilikten, yaratıcılığa, bağımlılıktan çok 

bağımsızlığa teşvik edilmesi gerekirdi. Bu bağlamda Eğitim sistemimizin,  adı geçen amaçlara uygun 

ezberci zihniyetler yerine aklını kullanan, evrensel değerleri taşıyan ve koruyan insan tipini 

yetiştirmesi gerekirdi.  Oysa eğitim sistemimiz öğrenciye fazla bilgi yükleyen ve verilen bilgilerin 

olduğu gibi benimsenmesini, saklanmasını ve aktarılmasını sağlayan yaratıcı olmayan ezberci bir 

öğrenme sistemine dayanmaktadır. Bunun nedeni eğitim sistemimizin Sokrates’çi eğitime değil 

geleneksel Kartezyen eğitim sistemine uygun öğrenciler yetiştirmesidir. Yukarıda değinildiği gibi 

Kartezyen eğitim sisteminde öğrencilerin bir konuyu öğrenmeleri yıllar gerektirdiği gibi, bilgiyi 

edinme ve edindikleri bilgiyi kullanmaya başlamaları da birbirinden kopuk iki süreçtir. Bu sistemde 

öğrencilerin önce kuramsal olarak kendilerine verilen bilgiyi almaları, ancak ondan sonra o bilgiyi 

içselleştirmeleri veya o alanda profesyonelce çalışmaya başlamaları beklenmektedir.  

Eğitim sistemimizdeki söz konusu ezberci zihniyet, yalnızca öğrencileri değil, öğretmenleri 

de bir araç konumuna indirgemektedir. Bunun en güzel örneği ülkemizde öğretmenliğin sadece bir iş 

olarak görülmesidir. Öğretmenlik, öngörülen müfradata uygun olarak derse giren ve dersini veren bir 

işçi olarak algılanmaktadır. Buradaki sorun şu: öğretmen derse giriyor. Dersini veriyor. Fakat dersinin 

dayandığı mantığı bilmiyor. Bu nedenle eğitimde ezberciliğin önüne geçmenin yolu, sanıldığı gibi 

öğrenciden değil, öğretmenlerin kendisinden geçmektedir.  

Öyleyse ne yapmalı? 

*Kant’ın da belirtmiş olduğu gibi felsefe eğitimi özünde bir düşünce eğitimidir.  Böylesi bir düşünce 

eğitimi ise öğrenciyi amaç edinmiş öğrenci merkezli bir eğitim ile gerçekleştirilebilinir. Bu nedenle 

eğitim sistemimizdeki öğretmen-öğrenci ilişkisi, usta-çırak ilişkisine ezberci öğrenme ise birlikte 

düşünmeye dönüştürülmelidir. Burada karşılıklı düşünme ile kastedilen diyalog yöntemidir. 

Sokrates’çi diyalog yöntemi, branşı ne olursa olsun tüm öğretmenlerin zorunlu olarak öğrenmesi 

gereken bir yöntemdir. Bu noktada öğretmenler “ben düşünüyorum” yerine “biz düşünüyoruz” u 
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geçirmeli ezberci zihniyeti dışarıda bırakarak, aklını kullanma cesaretini gösteren öğrenciler 

yetiştirmelidir.   

*Eğitim sistemimiz çoklu neden-sonuç ilişkisine dayanmalı; bağlantılara yer vermeli ve yaratıcı 

olmalıdır. Bunun için eğitim sistemimiz değişen yaşam koşullarına ayak uydurmakla kalmayan 

karşısına çıkacak soru ve sorunları çözebilme becerisine sahip, insan değerleriyle bezenmiş bağımsız 

ve yaratıcı çıraklar yetiştirmeyi hedef edinmelidir.  

*Söz konusu hedefi gerçekleştirmek için öğrenme bir uygulayıcılar topluluğuna katılma süreci olarak 

ele alınmalı ve öğrenciler daha henüz o alanın bilgisini edinirken aynı zamanda o alan içinde 

uygulama yapmalarına, dolayısıyla bilgiyi içselleştirmelerine olanak sağlanmalıdır. Bunun için sınıf 

ortamı katılımcı öğrenmeye izin verecek şekilde düzenlenmeli ve öğrenme süreci hem sınıf içi  hem 

de sınıf dışındaki etkinlikler yoluyla bütünleştirilmelidir.  

*Ayrıca bir düşünme yöntemi olarak felsefe diğer branşlara da uygulanmalıdır. Matematik, fen, kimya 

gibi popüler branş öğretmenleri, çocuklara bu alanların felsefe olmaksızın içlerinin boş kalacağını 

öğretmeli ve yine felsefe eğitiminin gerekliliği bu branşlarda olmazsa olmaz bir zorunluluk olarak 

sunulmalıdır. 

. 
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ÖZET 

Bu çalışmanın konusu insanın varlık yapısının olanaklarından hareket ederek eğitim 

fenomenini ele almaktır. Burada amaç, eğitimin ontolojik ve antropolojik temellerini sorgulamak; 

insanın insanlaşmasında eğitimin rolünü ve böyle bir eğitimin olanağının koşulunu incelemektir. 

Sorun, felsefe tarihinden seçilen bazı filozofların (Aristoteles, Max Scheler ) düşüncelerine, insan 

görüşlerine paralel olarak incelendi. İlk olarak Antik Yunan felsefesinde karşılaştığımız “insan doğası” 

kavramının içeriklendirilme biçimiyle bir insan fenomeni olarak eğitim arasında bağlar kuruldu. 

Anahtar Kelimeler: insan, doğa, eğitim, Antik Yunan Felsefesi, Aristoteles, M. Scheler 

                     

ABSTRACT 

The subject of this paper is to consider a human being on the basis of possibilities of his/her 

structure of being. The aim of this paper is to interrogate the ontological and anthropological 

foundations of education and investigate the role of education in the humanization of a human being 

and the conditions of the possibility of such as education. The question will be considered in parallel 

to the views of some philosophers from the history of philosophy such as Platon, Aristoteles and Kant. 

Especially, the connections between the form of giving content to the concept of “nature” in the 

Ancient Greek Philosophy and the concept of education as a human phenomenon are investigated. 

Key Words: human being, nature, education, Ancient Greek philosophy, Platon, Aristotle, 

Kant 
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1. GİRİŞ 

Eğitim insan dünyasının fenomenlerinden biridir. Eğitimin insan dünyasına has bir fenomen 

olduğunu söylemek, insan dışındaki canlılarda bu fenomenle karşılaşmadığımızı söylemek anlamına 

gelir. Hayvanlara bazı davranışlar kazandırılabilir, onların bazı uyarıcılara belli tepkiler vermesi 

sağlanabilir.  İnsan dünyasının fenomenlerinden biri olan eğitim, insan teklerinin belli uyarıcılara belli 

tepkiler vermesini sağlamak ya da onlara “istenilen davranışlar” kazandırmak anlamına gelmez; bunun 

nedeni, eğitimin ontolojik temeline ilişkin bir inceleme aracılığı ile görülebilir. İnsan dünyasına has 

bütün fenomenlerin ontolojik temeli insandır. Bu ontolojik temel, diğer insan fenomenleri gibi 

eğitimin de insan dünyasına has bir fenomen olmasını mümkün kılan şeydir. Bu nedenle felsefe 

tarihinde eğitim sorununu ele almış filozoflar, bu sorunu insanın varlık yapısıyla ilişkisinde ele 

almışlardır, eğitimle ilgili bir sorgulamalarını,  insana ilişkin bir ontolojiden hareket ederek 

yapmışlardır. Eğitim problemine ilişkin herhangi bir sorgulama, insanın varlık yapısı dikkate alınarak 

ve “insani” varoluşla bağı kurularak yapıldığında, eğitimin “insani yaşam” bakımından anlamı da 

görülebilir. 

Bu çalışmanın konusu insanın varlık yapısının olanaklarından hareket ederek eğitim 

fenomenini incelemektir. Burada amaç, eğitimin ontolojik ve antropolojik temellerini sorgulamak, 

insanın insanlaşmasında eğitimin rolünü ve böyle bir eğitimin olanağının koşullarını göstermektir. Bu 

sorunun, Antik Yunan felsefesinde geçen  “insanın doğası” kavramında karşılığının ne olabileceği 

üzerinde düşüneceğiz ve Antik Yunan felsefesinde karşılaştığımız “insan doğası” kavramının 

içeriklendirilme biçimiyle insanın eğitiminde amaçlanan şeyin ne olabileceği arasında bağlar 

kuracağız. Antik Yunan kültürünün felsefe anlayışından yola çıkarak,  bu kültürde felsefe yapmanın 

insani varoluş açısından anlamının ve felsefe eğitiminden amaçlanan şeyin ne olduğu incelenecektir. 

 Kuçuradi”nin (1981:28) dediği gibi “Klasik Çağ kültürünün özelliği, onda yaygınlık kazanmış 

insan anlayışının, temelini insanla ilgili doğru bir değerlendirmede-insanın yapısının bilgisinde- 

bulmasıdır. Antikçağ metinleri, bu bilgiyi edinmenin en zengin kaynağı olarak görülebilir”. 

 

I.I. Doğa Ve İnsan Doğası Kavramı 

Bu bölümde Antik Yunan filozoflarından Aristoteles’te “insan doğası” kavramının ne anlama 

geldiğine kısaca değineceğiz. Aristoteles’in asıl ilgisi insani yaşamın/insansal iyi’nin ( insaniliğin) 

anlamını gün ışığına çıkarmak; böyle bir yaşama formuna ulaşabilmenin olanağının koşullarını 

göstermektir. 

Aristoteles’te “insan doğası” kavramı öncelikle bir ontoloji kavramıdır; dolayısıyla insanın 

varlıksal yapısının tüm unsurlarını gösterir. Bu anlamıyla “insan doğası”, insanın bütün yapıp 
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etmelerini mümkün kılan zemini gösterir. İkinci olarak bu kavram, insanın neliği anlamına gelir; 

insanı diğer canlılardan farklı kılan ayırt edici özelliklerine işaret eder. 

Aristoteles’e göre insanın doğal bir varlık olarak kendine has bir doğası vardır. Ona göre doğal 

varlıklar,  devinim ve durağanlık ilkesini, oluşma neden ve ilkesini, kendi amacını kendi içinde 

taşıyan, yapma-yaratma gücüne sahip bir varlıklardır (Aristoteles,1997b:49-51). Doğa, kendilerinde 

devinim ve değişme ilkesi olan nesnelerin her birinin hem ilk taşıyıcı maddesi hem şekil ve kavrama 

karşılık gelen biçimi demektir (Aristoteles,1997b:53–54).  Maddeden çok da şekil bir doğadır, çünkü 

her bir nesneye olanak halinde olduğu zamandan çok gerçeklik halinde olduğu zaman (o nesne) denir 

(Aristoteles;1975b:55). Bir şey yalnızca olanak halinde ise, yani olanak halinde bir insan, olanak 

halinde bir sedirse, insan/sedir biçimini almadan önce, yani kavrama karşılık gelen biçimi almadan 

önce, henüz kendi doğasına sahip değildir ( Aristoteles, 1997b:55).  Öte yandan doğa,“hem düşünce 

tarafından hem doğa tarafından yapılmış her şey ‘bir şey için’ (bir amaç için)dir” 

(Aristoteles,1997b:71). O halde doğa aynı zaman da bir amaç ve ereksel nedendir: Çünkü kendilerinde 

sürekli devinim olan nesnelerin bir amacı var, bu son nokta aynı zamanda ereksel nedendir 

(Aristoteles,1997b:59). Biçim-şekil (morphe) aynı zamanda ereksel nedeni temsil eder  

(Aristoteles;1975b:87).  “Her doğal varlığın kendine has bir doğası vardır. Her varlığın doğası gereği 

yöneldiği kendine özgü, mükemmel bir hal vardır. Bu anlamıyla bakıldığında doğa, belirlenmiş bir şey 

değil, bir tamamlanma süreci,  olanak halinde olan şeyi (doğayı) gerçekleştirme süreci, bu süreç 

sonunda o şeyin kendine özgü işlevini yerine getirmesi ve ereğine kavuşması sürecidir 

(Özcan,2006:99). Aristoteles’e göre doğal varlıkların doğası anlamında “doğa”,  doğal varlığın kendi 

içinde taşıdığı olanaklar bütünü, bu olanakların gerçeklik kazanması, yani olanak halinden etkinlik 

haline geçmesi ve doğal varlıkların kendi içinde, sahip olduğu olanakları hayata geçirebilme gücüdür 

(Özcan, 2006:100). 

  Doğal varlık, madde ve biçimden oluşan bir bütündür. İnsanın doğası kavramı, hem maddeyi 

(bedeni) hem biçimi (ruhu) içerir. Bir insan beden ve ruhtan oluşmuş bir bütündür. İnsanın doğası söz 

konusu olduğunda ruh, hem biçimsel hem etkin hem ereksel nedeni temsil eder (Özcan, 2006:102). Bir 

insanın kendi doğasına ulaşabilmesi (sahip olduğu olanakları hayata geçirebilmesi) için dışarıdan bir 

şeyin etkide bulunmasına gerek yoktur, bu güç o insanın kendi doğasında saklıdır. Bütün bu 

söylenenler, doğal varlıkların tümü için geçerlidir. Oysa insan sadece doğal bir varlık değil, aynı 

zaman da canlı bir varlıktır. Doğal varlıkların tümü canlı değildir. O halde ikinci bir ayrım canlılar 

arasında yapılmalı ve insanın tür olarak diğer canlılardan farklı olan yönü göstermelidir. 

Aristoteles’in ruh görüşü,  insanın hem diğer canlılarla ortak olarak paylaştığı özelliklerine 

hem de insanı diğer canlılardan farklı kılan ayırt edici özelliklerine işaret eder. Aristoteles’e göre ruh 

bütün canlıların canlılıklarının nedeni ve ilkesidir.  Sadece insanlar değil, bitkiler ve hayvanlar da ruha 

sahiptir. İnsan ruhu hem besleyici hem hayvansal ruha sahiptir. Ancak insan ruhu bitkilerde ve 
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hayvanlarda olmayan akla ve kuramsal yetiye de sahiptir. O halde biçimsel doğa yani ruh bakımından 

insanı diğer canlılardan ayıran tek yeti ya da tek ruh türü akıldır (Özcan, 2006:104–106).  İnsanı diğer 

canlılardan ayıran şey, ruhunun akla sahip olmasıdır. Öte yandan Aristoteles’e göre akıl, tek tek kişiler 

göz önüne alındığında, olanaklar bütünüdür: Aklın insanı diğer canlılardan farklı kılan ayırt edici bir 

özellik olması için bu olanakların hayata geçirilmesi, aklın kendine özgü erdemine sahip olacak 

biçimde işlevini gerçekleştirmesi gerekir (Özcan,2006: 107). Ona göre insana özgü iş ve yaşam, “akıl 

sahibi olanın bir tür eylem yaşamı”dır (Aristoteles,1997a:10–12). İnsanın işi “ruhun akla uygun 

etkinliğidir”. İnsansal iyi/mutluluk ise, ruhun bütün bir yaşam boyunca tam erdeme uygun etkinliğidir.  

Aristoteles’in işlevlerine göre ayırdığı teorik ve pratik aklın kendi erdemine (felsefi bilgelik ve pratik 

bilgelik olarak phronesis’e) ulaşması, ruhun haz, acı ve eylemlerle ilgili kısmının kendine özgü 

erdeme (etik erdemlere) uygun eylemesiyle insansal iyi söz konusu olabilir. “Erdemine ulaşmış” aklın 

insanın yapıp etmeleriyle bağı nedeniyle etik bir boyutu vardır (Özcan, 2006:108–109). Ancak bu 

anlamıyla akıl insanın ayırt edici bir özelliği haline gelir.  

Aristoteles’in yaptığı bu belirlemeler, ayrımlar ışığında şu söylenebilir: Aristoteles, düşünce 

erdemlerine ve etik erdemlere sahip olabilme ve bu doğrultuda eylemde bulunma, politik olarak 

örgütlenme (devlet kurma) vs. gibi fenomenlerin hem insan olmayla ilgisini gösterir hem de insanla 

ilgili bu fenomenlerin kişiler açısından hazır bir şey değil de olanaklar bütünü olduğuna dikkati çeker. 

Aristoteles’in asıl ilgisi insani yaşamın/insansal iyi’nin ( insaniliğin) anlamını gün ışığına çıkarmak; 

böyle bir yaşama formuna ulaşabilmenin olanağının koşullarını göstermektir. Aristoteles’in amacı, 

insanın bütün yapıp etmelerinin nihai ereği olan “en yüksek iyi”ye nasıl bir hayat tarzıyla 

ulaşılabileceğini ve bu hayat tarzını mümkün kılmak ve muhafaza etmek için hangi teşkilat formunun 

zorunlu olduğunu göstermektir. 

Aristoteles’in eğitim anlayışını, Aristoteles felsefesinde ortaya konan insanın varlık yapısının 

olanaklarıyla ve insanın en yüksek amacının ne olabileceği sorusuyla bağ kurarak anlayabiliriz. 

Kişinin “insani” olan’ın anlamını açığa çıkaran eylemlerinden oluşan yaşamı değerlidir. Eğitimin en 

yüksek amacı, insan bireylerine bu yolu açmaktır. Eğitim sanatı, bunun aracı olabilir.  Eğitim sanatı, 

çeşitli türleriyle bilginin değerlendirilmesi, insan yaşamı bakımından anlamlandırılması temeline 

oturabilir. Örneğin sanat eğitimi/ mimarlık, tıp eğitimi veya teorik bilimlerle ilgili eğitim. Her bir 

etkinliğin kendine özgü bir amacı vardır. Ve her birinin insan yaşamında bir yeri/insani yaşam 

bakımından bir değeri vardır. Söz gelimi sanat eğitimi,  sanatın amacının ne olduğu,  insanın diğer 

etkinlikleri arasında nasıl bir yere sahip olduğu bilgisine dayanır. Aristoteles’te insanın bütün 

etkinlikleri insanın nihai amacıyla bağlantısında bir değere sahip olabilir. Aristoteles’in felsefe 

etkinliği ile ilgili yaptığı değerlendirmeyi buna örnek olarak verebiliriz. Buna bağlı olarak, felsefe 

eğitiminden amaçlanan şey ne olabilir? diye sorabiliriz.  Bunu ortaya koyabilmek için: Felsefeye 

neden gerek duyuyoruz? İnsani varolma açısından felsefe yapmanın anlamı nedir? Felsefi bilginin 

insani yaşam bakımından değeri nedir? türünden sorulara cevap aranmalıdır? 
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 Aristoteles’in çeşitli yapıtlarında (Metafizik ve Felsefeye Çağrı, Nikomakhos”a Etik)  

felsefenin neliğine ilişkin sorgulaması, aynı zamanda felsefe yapan insani varoluşun anlamı üzerinde, 

felsefi bilginin insani yaşam için değeri üzerinde bir sorgulamaya dönüşür. Aristoteles’in bu soruya 

verdiği cevap, felsefeyi kuru bir tanımlama değildir.  O, felsefe yapmanın “insani yaşam” bakımından 

anlamını gün ışığına çıkarmayı amaçlamaktaydı. Aristoteles”e için felsefe, “en yüce servetlerden” 

veya erdemlerden bir olan bilgeliğin edinilmesi ve uygulanmasıydı  (Aristoteles, 2003:35).  

Aristoteles’e göre felsefe, yaşamın pratik ihtiyaç ve kaygılarından azade bir teorik bir 

etkinliktir; bu açıdan o faydasızdır. Yani günlük ihtiyaçlarımız için bir doyum veya kazanç sağlamaz. 

Varlığı çıkardan uzak, saf bir düşünüş biçimiyle anlama çabası (felsefe yapma), “insani varolma”nın 

en büyük yoğunluğuna ulaşmak anlamına geldiği için,  insanın en yüksek doğasının, en yüksek 

olanağının gerçekleşmesi olarak görülüyor ve bu nedenle değerli bulunuyordu. Aristoteles (2003:20-

29) için,  düşünmenin/bilginin(aklın)  hayat sürecine dahil olan kullanımı faydalıdır; ancak, aklın 

insaniliği ifşa eden bir biçimde kullanımı ise değerlidir. Aristoteles için,  felsefi düşünme, “sırf 

yaşamak için kullandığımız düşünme” değil, “mükemmel yaşam” için kullandığımız düşünmedir” 

(2003:57). Onun sözleriyle,  “felsefe yapmak, mükemmel yaşamın kendisidir; ya da ruhu oraya en 

çabuk götürendir” (2003:53).  Burada “mükemmel yaşam” sözü, mal mülk edinme güdüsünün,  

kazanç veya iktidar hırsının doyum bulduğu bir hayat tarzına işaret etmiyordu. Onun “mükemmel 

yaşam” dediği şey, erdemine ulaşmış aklın belirlediği, insaniliğin en yoğun biçimde tecrübe edildiği 

bir yaşam tarzına işaret ediyordu. Aristoteles”in sözleriyle, felsefe “iyi olanı”, yani değerli olanı 

“bütün olarak göz önünde bulunduran bilgi türüdür” (Aristoteles, 2003:11–12). Felsefenin ilgisi, değer 

ve anlam bakımından “büyük” olana yöneldiğinden bu bilgi bize bütün eylemlerimizi ona göre 

düzenleme imkânı sunar: “Bu bilgi yardımıyla, değerli olan her şeyi ediniriz”. (Aristoteles,2003:33–

60). 

 Burada Nietzsche’nin Eski Yunan kültürü ve filozofları hakkında yaptığı değerlendirmeyi 

anmak, konumuz açısından yararlı olabilir: Nietzsche’nin saptamasına göre,   Yunanlı’lar,  bilgiyi ne 

“bilgince bir marifet için”, ne rekabet veya “komşudan daha da yükseğe çıkmak için” , ne 

“akademi’liler, bilginler arasında tehlikesiz bir gevezelik” için aradılar. Onlar, bilgiye, “ideal bir hayat 

için” ihtiyaç duyduklarından  “felsefenin yasasını” kendi yaşamlarında gerçekleştirme cesareti 

göstererek, felsefeyi meşru kıldılar. (Nietzsche:1963:7-8)  Nietzsche’ye göre Yunanlı’lar, 

yaşamlarında,  “bilinmeye en çok değeri olan şeyleri”, “büyük ve önemli bilgiyi” aradıklarından, bu 

ideal onları doymak bilmez bir iştah ve açgözlülükle her şeyi bilme hevesinden ya da arayışından 

korumuştu. Yunan filozofları, insani varolma’nın en derin anlamını, yoğunluğunu açığa çıkaracak bir 

yaşam ideali açısından değerli -“büyük”- olan ile “değersiz” olanının, sınırları, ayrımları üzerinde 

düşündüler. Diyebiliriz ki, bu kültürde eğitimin mahiyetinin temelinde, insani yaşam için değerli olan 

ile değersiz olanın ne olduğuna ilişkin açık bir kavrayış ve bilginin bu açıdan değerlendirilmesi 

bulunuyordu.  
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Aristoteles düşüncesi açısından çağımız bilimine ilişkin bir değerlendirme yapabiliriz. Bu 

değerlendirme, çağımızda yaygın eğitim anlayışlarıyla hesaplaşmayı gerektirecektir. Çağımızda büyük 

ölçüde askeri amaçlarla yapılan bilimsel araştırmaların, çağımız insanını tehdit eden nükleer 

silahlanma yarışının sürmesinden sorumlu olan bilimin, amacından saptığı, etik/insani boyutunu 

yitirdiği söylenebilir. Bilimin-teknolojinin çağımızdaki durumu, bize insanın kendi varlığının anlamı 

sorusundan uzaklaşınca ne gibi felaketlerle karşılaşacağına bir örnektir. 

 

I.II. İnsan Dünyasına Has Bir Fenomen Olarak Eğitim  

 Bu bölümde eğitimin insan dünyasına has bir fenomen olmasını mümkün kılan ontolojik 

temelleri inceleyeceğiz. Bu nedenle insanın öteki canlılardan farklı varlıksal yapısına yakından 

bakmamız ve analizimizi bir “canlı türü” olma ile o “türün bireyi olma”nın hem insan hem insan 

dışındaki canlılar arasında bir farklılık yaratıp yaratmayacağı açısından yapmamız gerekmektedir. Bu 

ayrımlar açısından soruna bakarsak, “insan” denen canlı varlık türü ile insan dışındaki canlı varlık 

türleri arasındaki yapısal farklılığı yakından görebiliriz. Çünkü “tür” olma ile o türün “bireyi” olmanın 

aynı anlama geldiği yerde, başı sonu olmayan bir tekrardan, “aynı”lığın sürüp gitmesinden ve o türün 

tekleri için başka var olma imkanlarının bulunmamasından söz edilebilir.  

Organik doğada insan dışındaki bir canlı türünün özellikleri ile o canlı türünün üyelerinin 

özellikleri örtüşür; canlı türlerinin üyeleri, türlerinin özelliklerini tekrarlarlar. Belirli bir canlı varlık 

türünün özelliği de, o türün her bir üyesinde bulunan özelliklerin toplamından başka bir şey değildir. 

İnsan dışındaki canlı türleri kendilerini üyelerinde yeniden üretir (Schopenhauer,2005:81-85). Burada  

“tür olma” ile “türün bireyi olma” aynı şeydir.  Schopenhauer’in dediği gibi “hayvanlarda bütünüyle 

türlerinin karakteri ağır basar. … bireysel karakterlerin her türlü izi, türün ortak karakteriyle kaynaşır” 

(Schopenhauer,2005:77). İnsan dışındaki canlı varlık türlerinin üyeleri doğa tarafından kendilerine 

verilen türsel özelliklerinin sınırını aşamazlar; bu, onların statik, katı bir doğal yapıya sahip 

olmalarından kaynaklanır (Mengüşoğlu,1998:19). Bu türsel özellikler, o türün üyeleri için hazır ya da 

verili özelliklerdir. Belirli bir canlı türünün üyeleri doğanın (türün) kendisine verdiği özellikleri 

tekrarlar. Organik doğa (hayat), bu türden bir tekrardan ibarettir. Böyle bir tekrar bedensel işlevlerin 

dairesel hareketi demektir. Bir kedinin, kedi olma’nın anlamına yapacağı herhangi bir katkı 

olamayacağı gibi, herhangi bir kedinin diğer kedilerden farklı bir varolma imkânı da yoktur.  

Mengüşoğlu’nun belirttiği gibi, doğa tarafından hazır-verili özelliklerle donatılan insan 

dışındaki canlı varlıklar için eğitime de gerek yoktur: “Hayvanın bir olanaklar varlığı olmaması 

bundandır. Bu nedenle hayvanlar dünyasında eğitimden söz edilemez; bu, onun varlık-yapısının 

gerektirdiği bir durumdur. Hayvan tekinin başka hayvanlardan bir şey öğrenmeye muhtaç olmaması, 

onun kendi kendisine kalmasına neden olmaktadır” (Mengüşoğlu,1998:174). Bu durum aynı zamanda 
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insan dışındaki canlı varlıkların ortak bir geçmişe (tarih) ve ortak bir yaşama(toplum) biçimine sahip 

olmamalarının temelidir. 

Bizim için durum bu olsaydı, kendi varlığımız için kaygılanmamıza, kendi varlığımızın 

anlamını yaratacak eylemlere, bu türden yapıp etmeleri olanaklı kılan koşullara ( kurumlara, eğitime 

de)  gerek olmayacaktı.  Oysa insanda durum bunun tam tersidir. İnsan, canlı (doğal) varlık olmasına 

ek olarak, ona indirgenemeyen, onunla açıklanamayan tarihsel/toplumsal varlık alanlarına da sahip bir 

varlıktır. Bu alan insanın yapıp etmelerinin ürünü olan başarıların alanıdır. İnsan tekleri de hem 

canlılıktan pay alır, hem bir birinden farklı varlık alanları (doğa,tarih/toplum) insan teklerinde birleşir. 

İnsanda, “tür olma” ile  bu “türün bireyi olma”nın anlamının bütünüyle örtüşmemesi, insanın birbirine 

indirgenemeyen, birbiriyle açıklanamayan, ama birbiriyle ilişkili varlık alanlarına (doğa, tarih/toplum) 

sahip olmasının temelidir. Aruoba’nın (1996:82) belirttiği gibi  “ne insan olma altında sayılabilecek 

özellikler her bir insanın taşıdığı-taşıyabileceği- özelliklerdir; yani, ne insan olma’yı her bir insan 

bütünüyle taşır, ne de, tek bir insanın taşıdığı özellikler insan-olma’da taşınan özelliklerden ibarettir. 

… Hem tek insan, insandan, hem ‘eksik’ hem ‘fazla’; hem de insan, tek insandan, hem ‘eksik’ hem 

‘fazla’dır”. Tarihsel/toplumsal varlık alanı,  her bir insan bireyinin katıldığı, ama tek başına onun eseri 

olmayan ama onda birleşen alanlardır. Belirli bir tarihsel/toplumsal koşullarda (insan başarılarının 

alanında) yaşayan insan teklerinin yapıp-etmelerinin ürünü olan değerler de tarihsel varlık alanına 

katılır.  İnsan dünyası tarihsel varlık alanına katılan bu değerlerle bir yenilenme süreci olarak olagelir: 

“Tarihsel varlık alanı, içeriği, tek tek insanların tarihsel olarak ortaya koyduklarıyla durmadan yeni 

şekiller alan ve zenginleşen bir alandır”(Özcan, 2006:388). 

Eğitim fenomeni ancak belli bir canlı türü olma ile bu türün bireyi olmanın birbirine 

indirgenemediği bir varlıksal yapıda (insanda) söz konusu olabilir. Bir canlı varlığın eğitiminden söz 

edilebilmesi için, onun bir olanaklar varlığı olması, tek bir insana bütünüyle ait olmayan, bütün 

insanlığın katıldığı başarılara sahip olması gerekir (Mengüşoğlu,1998:176). “İnsanının bilgisini, 

deneyimlerini bireysel ömrü içinde bırakmayıp kuşaklara aktarması “eğitebilen ve eğitilebilen 

olmasını” sağlar. “İnsanın nesneler hakkındaki bilgisinin derinleşmesi onu yeni buluşlara götür(ür); 

ürünüyle kendisi arasındaki etkileşim, biyolojik olmayan, ikinci evrim denilen kültür evrimini, eğitim 

potasında gerçekleştirir” (Nutku,1998:151-153). İnsanın kuşaktan kuşağa aktarılan bu başarıları, 

“insanın üstünden çıkaramayacağı ikinci derisidir” (Nutku,1998:151). Tarihsel olarak meydana 

getirilen bu alanın özelliği, “yaşayan insan teklerinin içinde biçimleneceği, ‘insanlaşacağı’ bir tür canlı 

kalıp rolü oynaması, bireyler için biçimlendirici ikinci bir doğa görevi görmesidir” (Özcan,2006:389).  

Buraya kadar söylenenleri özetlemek için Max Scheler’in İnsanın Kosmostaki Yeri adlı 

eserindeki sözlerine başvuracağız. İnsan kavramı, Max Scheler”in (1998:36)  dediği gibi “kendisinde 

kötü bir iki anlamlılık” barındırır:  İnsan kavramının birinci anlamı, insanı memeliler-omurgalılar 

arasına koyan ve onu belli bir hayvan türü olarak gösteren insan kavramıdır. Bu anlamıyla “insan” 



II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi  1771  
 

II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongre Kitabı 

sözcüğü ve kavramı, insanın canlı varlık olması dolayısıyla sahip olduğu olanaklara, özelliklere işaret 

eder. Canlı varlık olarak insanın, bu olanak veya özelliklerinin, herhangi bir hayvan türünden çok 

büyük bir farklılığı,  değer yaratacak, yani onu diğerlerinden ayırt edecek bir farklılığı yoktur. Bu fark 

ancak bir derece farkı olabilir (Scheler,1998:36). 

 Scheler’e göre, “insan” kavramının hemen her kültürde bilinen ve birincisinden tümüyle 

farklı bir anlamı daha vardır. Scheler’in belirttiği gibi ikinci anlamıyla bu kavram, “genel olarak 

‘hayvan’ kavramının… tam zıttı olan şeylerin bütününe” işaret eder. Scheler bunu, “birincisine, doğa 

sistematiğinin kavramına karşıt olarak insanın öz (nelik) kavramı olarak adlandırır.” (1998:36–37) 

Hemen her kültürde bilinen,  birine “insan ol” dediğimizde kastettiğimiz şey veya bir şeyi  

“insanlık dışı”  olarak nitelediğimizde, buradaki “insanlık”  kavramıyla dile getirdiğimiz şey de bu 

ikinci anlama girer. İkinci anlamda insanın olanakları, “tür olarak insanı diğer varlık türlerinden farklı 

biçimde ele almamızın yolunu açan, insanlığın tarihsel birikimi sonucu ortaya koyduğu ürünlerden 

kaynaklanan olanaklardır (…) Bu ikinci grup olanaklar, her bir insan tekine açık, ama hiçbir hayvan 

tekine açık olmayan olanaklardır” (Özcan, 2006:395–396).  

İnsanın salt canlı varlık olması itibariyle bio-psişik varlığına gönderme yapan özellikleri veya 

olanakları,  tüm diğer canlı türlerinin özelliklerinde olduğu gibi hazır/ verili bir şeydir. İkinci anlamda 

“insan (“insanın özü”/”insanlık”), hazır, olmuş bitmiş bir şey değil, bir olabilirliktir.  Bir şeye olanak 

halinde sahip olmak demek bunun her zaman zorunlulukla gerçekleşeceği anlamına gelmez.  Çünkü 

bu tür olanaklar, “tür olarak insanın, diğer varlıklardan farkını ortaya koyarak, insanlaşmaya 

başlamasıyla birlikte anılması gereken ve bundan ötürü, türün her bir üyesinin ne doğuştan ne de her 

zaman, her çağda değil, ancak belirli bir aşamadan sonra sahip olduğu/olabileceği olanaklar olarak 

alınmalıdır (Özcan, 2006:396) .  

İkinci anlamıyla  “insan olmak”, ancak kişilerin, belirli bir yerde, tarihsel/toplumsal koşullarda 

yaşayan somut insan teklerinin yaşamlarında,  yapıp etmeleriyle, yapıp etmelerinin sonucu olarak 

ortaya koyduğu ürünlerle - değerlerle  yaratılan ya da gerçekleştirilen bir şeydir. Çünkü kişi, bu 

olabilirliliklerin / olanakların taşıyıcısıdır. Kişiler bu olabilirlilikleri yaşamlarında 

gerçekleştirdiklerinde, “insan olma”nın ve insan dünyasının anlamını da yaratırlar. İnsan (kişi olarak 

insan), anlam veya değer yaratarak, hem dünyaya anlam katar, dünyayı anlamlı kılar, hem bu yolla  

insani varlığının, yaşamının anlamını yaratır*. “İnsan” kavramının içeriği de bu biçimde zenginleşir. 

Kişi olarak insan, “insani” yaşamın oluşturucusudur. İnsanı diğer canlılardan ayırt edecek özellikleri, 

                                                      
* Bu konuda ayrıntılı bir tartışma için bkz. Aynur Yurtsever, “Bir Anlam ve Değer Sorunu Olarak Yaşam ve Ölüm”, 2. 

Uluslararası Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Kongresi- Bildiri Kitabı (içinde)  
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insan tekleri açısından hazır/verili özelliklere değil, bir olanaklar bütününe işaret eder; “insani” 

yaşamın / “insan-olma”nın anlamı da bu olanakların gerçekleştirilmesiyle var olabilir ve zenginleşir. 

İnsan ancak bu şekilde zoolojik ıskalanın dışına çıkabilir. Scheler,  bu durumu, “insan olmak zordur” 

sözleriyle betimliyordu.  

Kişilerin “insani” yaşamın ve insan dünyasının anlamını yaratacak olanakları 

gerçekleştirebilmeleri için buna uygun koşulların yaratılması gerekir. Bu koşullardan biri de kişilere 

verilecek eğitimin niteliğidir.  Platon’un Devlet’inde eğitime onca yer ayırmasının nedeni buydu. 

Sonuç olarak, eğitimin birbirine bağlı iki öğesi, tarihsel çevre ve okuldur. Tarihsel çevre, insan 

başarılarından ve düşünce dünyasından oluşur. Nutku’nun sözleriyle “tarihsel çevre kendi içine kapalı 

bir duruma girerse, şimdiyle geçmiş aynılaştırılır ve geleceğin önü kapanır. Eğitim sakatlanır. Okul 

tarihsel çevreyle ilgisiz kalırsa, yaşanan gerçeklikle bağları kopar, bilme amaçsız kalır” 

(Nutku,1998:154). Eğitim, insanlığın ortak birikimini bir sonraki kuşağa aktarmak, geçmişle şimdi 

arasında bağ kurmak ve insan teklerine insan olmanın yolunu açmaktır. Ancak bu şekilde geleceği 

kurmanın önü açılabilir. “Bireylerin eğitimindeki temel hedef, günlük yapıp etmeleri ve insanlaşmaları 

ile insanlık arasındaki bağı görebilmelerini sağlamak olmalıdır” (Özcan,2006:434-435). Bu konuda 

felsefi insan görüşlerinin, değer felsefesi görüşlerinin genel anlamda felsefi bilginin yapacağı katkı 

yadsınamaz. 
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ÖZET 

Türkiye’de Cumhuriyetin ilanıyla başlayan dönüşüm ve kalkınma hareketinin önemli 

araçlarından biri eğitimde yapılan çalışmalar olmuştur. Toplumun okuma yazma oranının düşük 

olması, nitelikli insan gücü ve öğretmen yokluğu önemli eğitim problemleri arasında yer almıştır. 

Kalkınmanın temel araçlarından biri olan mesleki ve teknik eğitimde,  1934 yılından itibaren 

mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının yaygınlaşması ile atölye ve meslek dersleri öğretmen 

ihtiyacını da gündeme getirmiştir. Bu amaçla, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurucusu Mustafa 

Kemal Atatürk’ün direktifleri ile önce 1934-1935 öğretim yılında Kız Enstitüleri ile Akşam Kız Sanat 

Okulları’na atölye ve meslek dersleri öğretmeni yetiştirmek amacıyla Kız Meslek Öğretmen Okulu 

adıyla, 1937-1938 Ders yılında Milli Eğitim Bakanlığınca Ankara 1. Erkek Sanat Okulu binasında 

"Tesviye, Demir ve Marangoz " bölümleri olan üç yıl süreli "Erkek Meslek Öğretmen Okulu" açılmış 

ve bugün bilinen tanımıyla "Teknik Öğretmen" yetiştirilmeye başlanmıştır. Bu okullar süreç içinde 

sayıları artarak önemli değişimlere uğramasına rağmen öğretmen yetiştirme görevini sürdürmüştür.  

Ancak 2009 yılından itibaren mesleki ve teknik yükseköğretimde başlatılan yeniden 

yapılanma süreci ile mesleki ve teknik eğitim fakülteleri kapatılarak bu okulların öğretmen yetiştirme 

görevleri de sona ermiştir. 

Bu araştırmanın amacı, Cumhuriyetin ilanından günümüze mesleki ve teknik eğitime 

öğretmen yetiştiren kurumların gelişimini incelemektir. 

Araştırmada tarihsel yöntem kullanılacaktır. Araştırma kapsamında Mesleki Eğitim Fakülteleri 

ve Teknik Eğitim Fakülteleri, Ticaret ve Turizm Eğitim fakültelerinin kuruluşu, amacı ve gelişimleri 

incelenmiştir. Her alanla ilgili sayısal gelişmeler tablolaştırılarak yorumlanmıştır. Ayrıca ele alınacak 

kurumların hukuki durumlarında meydana gelişmelerde tarihi gelişim sürecinde incelenecektir. 

mailto:gelisli@gazi.edu.tr
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Anahtar Kelimeler: Mesleki ve Teknik Eğitim, Mesleki ve Teknik Eğitim Fakülteleri, Mesleki 

ve Teknik Eğitime Öğretmen Yetiştirme 

ABSTRACT 

One of the most important instruments of transformation and improvement movements that 

began with the declaration of Republic in Turkey has been work concerning education. The low level 

of literacy rate, lack of qualified human force, and of teachers have been among notable educational 

problems.  

In vocational and technical education- one of the fundamental vehicles of improvement- the 

need for atelier teachers and teachers of vocational education was felt with the widespread of 

vocational and technical education secondary schools in 1934. For this purpose, with the commands of 

Mustafa Kemal Ataturk, the founder of the Turkish Republic, first “Girls Vocational Teacher Training 

School” was opened in 1934-35 academic year so as to raise teachers for Girls’ Institutes and for 

Evening Girls’ Vocational Schools; then in 1937-38 academic year  Boys’ Vocational Teachers 

School containing the departments of  metal work, blacksmithing and carpentry offering three year 

education was opened by the Ministry of Education in the building used by 1st Boys’ Vocational 

School; and thus the task of raising  “technical teachers” , as is called today,  was started . Event 

though those schools- whose number increased over time- underwent changes, they kept on the task of 

teacher training.   

However, with the movement of reconstruction beginning in 2009 in the field of vocational 

and technical education, faculties of vocational and technical education were closed, and their function 

of teacher training was terminated.  

This study aims at examining the historical development of the institutions which trained 

teachers for vocational and technical education from the declaration of the Republic to our time.  

The historical method is employed in the current research. The establishment, purpose and 

development of Vocational Education, Technical Education, and Commerce and Tourism Education 

faculties are studied within the scope of this research. The numerical development regarding each field 

is presented in the tabulated form, and is interpreted. Besides, the changes in the legal status of the 

relevant institutions are also examined in the process of historical development.  

Key Words: Vocational and Technical Education, Vocational and Technical Education 

Faculty, Teacher Training of Vocational and Technical Education. 
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GİRİŞ 

Mesleki eğitim kavramı yüklendiği misyona göre değişik şekillerde tanımlanmıştır. Mesleki 

Eğitim bir toplumdan yaşayan birey yaşantılarının sağlanmasında zorunlu olan belirli bir mesleğin 

gerektirdiği bilgi, beceri ve pratik uygulama yeteneklerini kazandırmak suretiyle birey kabiliyetlerini 

zihinsel, duygusal, sosyal ekonomik ve kişisel yönlerden geliştirme sürecidir(Sezgin ve diğ;1980, 2). 

Bu şekilde bakıldığında mesleki eğitim hem bireysel anlamda hem de toplumsal anlamda meslek 

kazandırma işi amacını yüklenmektedir.  

Türkiye’de mesleki eğitimin gelişimini cumhuriyet öncesi ve sonrası dönemlerde incelemek 

daha doğru olur. Osmanlı devletinde mesleki eğitim 19 yy kadar usta çırak yapılanması ile ahilik 

teşkilatı içinde yaygın olarak gerçekleşmiş, 19 yüzyılın ikinci yarısından itibaren Modern meslek 

okullarının kurulmasıyla örgün eğitim ile mesleki eğitim sınırlı verilmeye başlanmıştır. İl merkezleri 

dışında kurulan İdadilerin hazırlık sınıfından sonra kısıtlı da olsa mesleki eğitim verilmeye 

başlamış(Gelişli, 2000; 196-208) bu okullardan; Edirne, İstanbul, Adana, Ankara, Bursa, Sivas, 

Kastamonu, Konya ve Bolu’daki sanat okulla ile kapanmak üzere olan birkaç okul Cumhuriyet 

dönemine kadar varlığını sürdürebilmiştir(Sezgin ve diğ;1980, 44). 

Bu araştırmanın amacı, Cumhuriyetin ilanından günümüze mesleki ve teknik eğitime 

öğretmen yetiştiren kurumların gelişimini incelemektir. 

Araştırmada tarihsel yöntem kullanılmıştır. Araştırma kapsamında Mesleki Eğitim Fakülteleri 

ve Teknik Eğitim Fakülteleri, Ticaret ve Turizm Eğitim fakültelerinin kuruluşu, amacı ve gelişimleri 

literatür taraması ile incelenmiştir. Her alanla ilgili sayısal gelişmeler tablolaştırılarak yorumlanmıştır. 

Ayrıca ele alınacak kurumların hukuki durumlarında meydana gelişmelerde tarihi gelişim sürecinde 

incelenmiştir. 

BULGULAR VE YORUM 

I.Mesleki ve Teknik Ortaöğretimde Gelişmeler 

Mesleki eğitim ihtiyacı Kurtuluş Savaşı esnasında bile varlığını hissettirmiş, Atatürk 1922 

yılında T.B.M.M’deki konuşmasında mesleki eğitimin önemini vurgulamıştır(Sezgin ve diğ;1980, 45). 

Meslek okullarının geliştirilmesi, hangi bölgelerde yeni okulların açılması gerektiğini belirlemek için 

1924 yılında J.Dewey, 1925 yılında Künhe, 1926 yılında da O Buyse ülkemize davet 

edilmiştir(Cicioğlu, 1985; 241, Akkutay, 1996).  

1926 yılında Talim ve Terbiye Kurulunun kurulmasından sonra, Türkiye’de görevli yabancı 

uzmanların tavsiyesi ile mesleki eğitimle ilgili ilk daire, bakanlık içinde “Yüksek ve Mesleki Öğretim 

Dairesi olarak kurulmuştur. 1927 yılına kadar belediyelerin sorumluluğunda bulunan meslek okulu 

açma ve yürütme işi bu okullardaki eğitimin bilimsel ve kaliteli bir şekilde yapılması amacıyla 1502 
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sayılı yasa ile programları, araç, gereç, öğretmen yetiştirme ve istihdam işleri Maarif Vekâletine, mali 

sorumluluğu ise belediyelere bırakıldı. Bu kanunla mesleki eğitime öğretmen yetiştirme sorumluluğu 

da devletin görevleri arasına girmiştir(Sezgin ve diğ;1980, 45-46). Meslek alanlarının gelişmesi ve 

meslek okullarının çoğalması ile Türkiye’deki mesleki eğitimden sorumlu olmak üzere Milli Eğitim 

Bakanlığı bünyesinde ayrı bir birim olan Mesleki ve Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü 1933 yılında 

2287 sayılı kanunla kurulmuştur. 

Tablo 1: 1926 yılında Türkiye’de Erkek Meslek Okullarının Bulundukları İller (MEB,1995; 44) 

İli Okulun Adı Düzeyi Süresi(Yıl) 

Aksaray Erkek Sanat Okulu İlköğretim 3 

Ankara Erkek Sanat Okulu İlköğretim 3 

Aydın Erkek Sanat Okulu Ortaöğretim 4 

Bolu Erkek Sanat Okulu İlköğretim 3 

Bursa  Erkek Sanat Okulu İlköğretim 3 

Diyarbakır Erkek Sanat Okulu İlköğretim 3 

Gümüşhane Erkek Sanat Okulu İlköğretim 3 

Edirne Erkek Sanat Okulu İlköğretim 3 

İstanbul Erkek Sanat Okulu Ortaöğretim 4 

İzmir Erkek Sanat Okulu İlköğretim 4 

Kastamonu Erkek Sanat Okulu İlköğretim 3 

Konya Erkek Sanat Okulu Ortaöğretim 4 

Kütahya Sanayi ve Ziraat Yurdu Ortaöğretim - 

Urfa Erkek Sanat Okulu İlköğretim 3 

 

Osmanlı devletinden intikal eden ve sayıları sınırlı olan okulların bünyelerinde değişiklikler 

yapılmış ve yenileri açılmaya başlanmıştır. 1924-1925 öğretim yılında 56 adet mesleki ve teknik 

eğitim okulu olduğu, her yıl sayılarının arttığı, 1940’lı yıllarda sayıları 87’ye yükselmiştir(Özalp, 

1956; 1-2). Ancak bu gelişme yeterli görülmemiştir. 1940’lı yıllarda itibaren Devlet eliyle sanayi 
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kuruluşlarının kurulmasıyla birlikte mesleki ve teknik eğitimde hızlanma görülmüştür(Cicioğlu, 

1985;242). 

Mesleki teknik eğitimin amacı, genel olarak, bireyleri sanayi, ticaret ve hizmet sektörlerinde 

istihdam için nitelikli iş gücü olarak eğitmek ve yetiştirmek, mesleklerinin devamı olan yüksek 

öğretim kurumlarına geçiş için gerekli temel eğitimi vermektir. Türkiye’de mesleki eğitim örgün ve 

yaygın eğitim kurumlarında verilmektedir. Örgün mesleki ve teknik eğitime yönelik orta öğretim 

kurumları iki ana kategoride toplanmaktadır: Meslek Liseleri ve Teknik Liseler. Meslek Liselerinin 

bütün alanları temel eğitimini tamamlayan herkese açıktır. Teknik Liseler ise, Meslek Liselerindeki ilk 

yılını başarıyla tamamlayan öğrencileri almaktadır. Anadolu Meslek Liselerinde bir yıllık hazırlık 

sınıfında yabancı dil öğretilmekte, üç yıllık mesleki eğitim bunu izlemektedir. Teknik Liseler, mesleki 

eğitim müfredatlarıyla birlikte, genel liselerin fen kollarında uygulanan eğitime benzer bir eğitim 

vermektedir. Dolayısıyla, bu okullara devam eden öğrencilerin yüksek öğrenim şansları daha 

fazladır(Şahin, Fındık,2 008: 66). Türkiye’de ortaöğretim düzeyinde mesleki ve teknik eğitim veren 

okulları şu şekilde gruplandırabiliriz; 

1. Erkek Teknik Öğretim Okulları  

Endüstri Meslek Liseleri ve Teknik Liselerden oluşmaktadır. Otomotiv(Motor), Yapı, Yapı 

Ressamlığı, Elektronik, Bilgisayar, Elektrik, Tesviye, Döküm vb. bölümleri vardır.  

2. Kız Teknik Öğretim Okulları  

Kız Teknik Öğretim okulları, çağımızın ekonomik, sosyal ve teknolojik gelişmelerine uygun 

olarak, ülke sanayine ve aile ekonomisine katkıda bulunacak şekilde çeşitli yörelerin ihtiyaçları da göz 

önünde bulundurularak, çağdaş bilim ve teknolojideki metotları bilen, yorumlayan, kullanan ve 

geliştiren, orta düzeyde meslek elemanı yetiştiren eğitim kurumlarıdır.  

3. Ticaret ve Turizm Öğretimi Okulları  

Ticaret ve turizm öğretimi okulları, ülkemizin ticaret, maliye, pazarlama, muhasebe, 

bankacılık, kooperatifçilik, sekreterlik, turizm, bilgi-işlem gibi alanlarda kamu ve özel sektör 

kuruluşlarında görev alacak ara insan gücü yetiştiren eğitim kurumlarıdır(Yörük, Dikici, Uysal, A; 

2002). 

1996–2000 yılları arasını kapsayan Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planında, meslek eğitiminin 

yeniden yapılandırılmasında temel ilkenin işyeri-okul bütünlüğüne dayalı olması gerektiği belirtilmiş 

ve mesleki-teknik eğitimin dünya ölçünlerine (standartlarına) yükseltilmesi, meslek ölçünleri ve 

sertifikasyon sistemi üzerine yapılan çalışmaların tamamlanması gerektiği kararlaştırılmıştır. Bunun 

yanı sıra, mesleki ve teknik eğitimde modüler sisteme geçilmesi ve dünyadaki gelişmeler ile 
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Türkiye’nin orta vadeli hedefleri doğrultusunda, özel kesim ve üniversiteler ile işbirliği yapılarak yeni 

meslek türlerinin geliştirilmesi öngörülmüştür (Adıgüzel, Berk 2009:223).  

13–17 Kasım 1999 tarihinde ana konusu mesleki ve teknik eğitim olan, Onaltıncı Milli Eğitim 

Şûrasında ise mesleki ve teknik eğitimin, ortaöğretim sistemi bütünlüğü içerisinde parçalı yapıdan 

kurtarılarak sistem birlik içinde çeşitliliği yansıtan yeterliğe dayalı çok amaçlı yapıya dayandırılması 

ve sistemde programlar diploma ve sertifikalara götürecek şekilde geniş tabanlı ve modüler esasa göre 

düzenlenmesi, bu düzenlemelerde gerekli koşulları sağlamak kaydıyla yatay ve dikey geçişler 

sağlanması, mesleki ve teknik ortaöğretim okullarından mezun olanlardan isteyenlere meslek yüksek 

okullarına sınavsız geçiş hakkı verilmesi ile ilgili kararlar şuraya sunulmuştur(MEB, 1999, 114-115). 

 

Tablo 2: Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumları Yıllara Göre Okul / birim, Öğretmen, 

Öğrenci ve Mezun Olan Öğrenci Sayısı 

Okul Öğretim yılı Okul /Birim Öğretmen Öğrenci Mezun 

Mesleki ve 

teknik 

Ortaokul ve lise 

1923/'24   64 583 6547 - 

1940/'41 103 1355 20264 2995 

1960/'61 530 8333 108221 23507 

1980/'81 1864 33 969 520 332 101 240 

Mesleki ve 

Teknik Lise 

2002/'03 3 660 60 703 985 575 196 215 

2003/'04 3 681 68 231 1 050394 232 268 

2004/'05 3 877 74 405 1 102 394 211 323 

2005/'06 4 029 82 736 1 182 637 235 219 

2006/'07 4 244 84 276 1 244 499 263 726 

2007/'08 4 450 84 771 1 264 870 108 235 

2008/'09 4 622 88 924 1 565 264 182 450 

2009/'10 4 846 94 966 1 819 448  

Millî Eğitim İstatistikleri, Örgün Eğitim 2009-2010, s.11 
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Tablo 2’de yıllara göre mesleki ve teknik öğretim kurumlarının okul, öğretmen ve öğrenci 

verilmiştir. Tabloya göre mesleki ve teknik öğretimde büyük gelişme sağlanmış, ancak mesleki 

eğitimin ortaöğretim oranı incelendiğinde mesleki ve teknik eğitimin payının % 30’lar da kaldığı bu 

oranın yetersiz olduğu söylenebilir(TOB,2007; 5). 

Örgün ve yaygın mesleki eğitim ve öğretim kurumları MEB’nda Tablo – 3’de gösterildiği gibi 

dört genel müdürlüğe bağlı olarak faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. Erkek Teknik Öğretim Genel 

Müdürlüğüne bağlı endüstriyel mesleki ve teknik okul sayısı 1999-2000 yılında 1081 iken 2008-2009 

öğretim yılında 1925’e ulaşmıştır. Okul sayısında yüzde 78 artış gerçekleşmiştir. Aynı dönemde 

öğrenci sayısı 342.339’dan 608.414’e yükselmiştir. Özellikle 2008-2009 öğretim yılındaki değişim 

yüzde 68’dir. Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğüne bağlı mesleki eğitim ve öğretimde 1999-2000 

ile 2008-2009 öğretim yılları arasında okul sayısı 627’den 915’e; öğrenci sayısı 102311’den 283 

166’ya yükselmiştir(Sezgin, Taşpınar, 2009:70) 

Tabloda görüldüğü gibi, Kadın işgücüne yönelik örgün mesleki eğitim ve öğretimdeki öğrenci 

sayısında son 10 yılda 2.77 kat artış gerçekleşmiştir. Artış eğilimindeki süreklilik olumlu bir 

gelişmedir. Ticaret ve turizm mesleki eğitim ve öğretiminde de son on yılda okul ve öğrenci 

sayılarında olumlu gelişmeler olmuştur. Bu alanda okul ve öğrenci sayılarında sırasıyla yüzde 30 ve 

yüzde 27 artış olmuştur. Ticaret ve turizm mesleki eğitiminde de 2008-2009 öğretim yılında diğer 

yıllarla karşılaştırıldığında öğrenci sayısında anlamlı bir artış olduğu görülmektedir. (Sezgin, Taşpınar, 

2009:70) 
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Tablo 3: Mesleki Ve Teknik Öğretimde Yıllara Göre Okul, Öğrenci Ve Mezun Sayılarında Gelişmeler 

YILLAR 

MESLEKÎ VE TEKNİK ÖĞRETİM DAİRELERİ 

TOPLAM 
Erkek Teknik Öğretim 

Genel Müdürlüğü 

Kız Teknik Öğretim Genel 

Müdürlüğü 

Ticaret ve Turizm 

Öğretimi  

Genel Müdürlüğü 

Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel 

Müdürlüğü 

Okul 

Sayısı 

Öğrenci 

Sayısı 

Mezun 

Sayısı 

Okul 

Sayısı 

Öğrenci 

Sayısı 

Mezun 

Sayısı 

Okul 

Sayısı 

Öğrenci 

Sayısı 

Mezun 

Sayısı 

Okul 

Sayısı 

Öğrenci 

Sayısı 

Mezun Sayısı 

Kalfa       Usta 

Okul 

Sayısı 

Öğrenci 

Sayısı 

Mezun 

Sayısı 

1999-2000 1.081 362.339 86.289 627 102.311 27.152 694 255.346 58.038 333 183.983 38.086 13.702 2.735 903.979 223.267 

2000-20001 1.223 365.027 94.437 657 104.831 29.855 705 252.390 63.439 340 204.617 76.746 164.764 2.925 926.865 429.241 

2001-2002 1.313 382.678 87.909 705 139.000 26.594 806 258.713 68.770 342 214.292 20.305 51.560 3.166 994.683 255.138 

2002-2003 1.262 382.582 81.122 675 146.188 30.790 787 252.578 65.517 345 198.499 49.985 31.126 3.069 979.847 258.540 

2003-2004 1.423 419.652 101.839 694 181.301 46.552 811 259.821 60.672 293 195.910 32.200 31.042 3.221 1.056.684 272.305 

2004-2005 1.473 448.659 88.600 754 194.264 45.587 834 261.633 61.808 297 184.761 58.531 64.037 3.358 1.089.317 318.563 

2005-2006 1.580 474.715 101.095 771 208.288 48.744 856 279.993 53.438 300 183.200 44.356 43.052 3.507 1.146.196 290.685 

2006-2007 1.689 498.269 116.853 819 222.787 52.166 829 290.715 59.022 300 178.279 79.730 98.218 3.637 1.190.050 405.989 

2007-2008 1.868 498.983 40.995 876 224.970 15.708 869 274.205 64.918 307 187.927 66.671 54.190 3.920 1.186.085 242.482 

2008-2009 1.925 608.414 …. 915 283.166 …. 904 325.309 23.273 313 187.743 43.995 36.638 4.057 1.404.632 103.866 

Kaynak: MEB, Erkek Teknik Öğretim; Kız Teknik Öğretim; Ticaret ve Turizm Öğretim; Çıraklık ve Yaygın Eğitim; Genel Müdürlüğü verileri. (Sezgin, Taşpınar, 

2009:71).
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Örgün mesleki eğitim ve öğretimdeki son 10 yıldaki okul, öğrenci ve mezun sayıları bir bütün 

olarak değerlendirildiğinde, kalkınma planlarında öngörülen sayısal hedefler doğrultusunda bir 

gelişme sürecine girildiği görülmektedir. Bu sayısal gelişme eğiliminin sürdürülebilirliğinin 

sağlanması yönünde çaba gösterilmesi gerekir.  

II. Mesleki ve Teknik Eğitime Öğretmen Yetiştirmenin Tarihçesi 

II.I. 1982’den Önce Mesleki Eğitime Öğretmen Yetiştirme Gelişmeler 

Cumhuriyet öncesi dönemde mesleki ve teknik okullara atölye ve meslek dersleri öğretmeni 

yetiştiren okullar açılmadığı gibi 1913’te Darülmuallimin ve Darülmuallimatın yönetmeliğine bu 

amaçla bir şube açılması hükmünün konulmasından başka adım atılmamıştır. Sanat okullarının 

öğretmen ihtiyacı ustalar görevlendirilmiş ya da yurtdışından öğretmen ihtiyacı giderilmeye çalışılmış 

bu sebeple birçok sanat okulu öğretmensizlik yüzenden kapanmıştır(Duman,1991:29). 

Mesleki ve teknik eğitimin durumunu belirlemek ve yeni politikalara üretmek için Maarif 

Vekâleti’nin 1925-1927 yılları arasında Dr. Köhne, Prof. Omer Buysee, Dr. Yung gibi uzmanlarını 

getirterek incelemeler yaptırması, doğrudan meslekî ve teknik öğretimin geliştirilmesi için önemli 

çabalarla ilgiliydi(Teknik Öğretmen Gazetesi, 2008). Bu dönemde, ülkeye davet edilen yabancı 

uzmanların da önerileri ile ülkenin gelişme ve kalkınması için meslekî ve teknik eğitimin önemi 

üzerinde durulmuş; bir ülkenin mesleki ve teknik eğitim sistemini kurmak ve geliştirmede ise teknik 

öğretmenlerin anahtar konumda olduğu görülmüştür(Akpınar:2005: 260).  

Mesleki Eğitimin öğretmen sorununu çözümlemek için seçilen yollarda birisi de yabancı 

ülkeler öğrenci gönderilmesi olmuştur.  Bu amaçla 1927 yılından 1939 yılına kadar çeşitli meslekler 

üzerine öğrenim görmek üzere Çekoslovakya, İsviçre ve İtalya’ya 133 erkek ve kadın öğrenci 

gönderilmiştir. Buna ilaveten bazı meslek şubelerindeki boşluğu doldurmak için Avrupa’dan uzman 

öğretmen getirilmiştir. 1927’den 1938’e kadar yurt dışından getirilen öğretmen sayısı 65’tir. Bu 

öğretmenlerin alanlara göre dağılımı tablo 4’de verilmiştir (Sezgin ve diğ;1980, 46). 

Tablo 4: 1927 Yılından 1938 Yılına Kadar Yurtdışından Getirilen Öğretmenlerin Alanlarına Göre 

Dağılımı 

Alan Öğretmen sayısı 

Moda 6 

Biçki Dikiş 4 

Mesleki Resim 2 

Ev Ekonomisi-Yemek Pişirme 3 
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Yabancı Dil 1 

Sıhhi Tesisat 2 

Erkek Terziliği 1 

Tezyini Sanat 3 

Ticari İlimler 1 

Marangozluk 10 

Demircilik 5 

Tesviyecilik 7 

Elektrikçilik 2 

Dökümcülük 2 

Mimarlık 2 

Duvarcılık 10 

Yönetimci 4 

Toplam 65 

 

Tablo 5: Yurtdışına Gönderilecek Öğrencilerin Alanları ve Sayılar(MEB,1995,46-47) 

 

Alan Öğrenci Sayısı 

Ticaret 26 

Ağaç İşleri 6 

Fıçıcılık 1 

Demircilik 8 

Bina Doğrama      6 

Dökümcülük 5 

Tesviyecilik 7 
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Motorculuk 2 

Çilingirlik 2 

Elektrikçilik 9 

Çinicilik 2 

Teknik Resim 2 

Sıhhi Tesisat 1 

Çocuk Bakımı 2 

Kadın İşleri Resmi 3 

Biçki Dikiş 9 

Moda-Çiçek 6 

Pastacılık 1 

Çamaşır 1 

Nakış 4 

Ev Yönetimi 6 

Sütçülük 1 

Kaynakçılık 1 

Erkek Terziliği 4 

Betonculuk-Duvarcılık 2 

Modelcilik 1 

Kürkçülük 1 

Yapı 5 

Makine 6 

Toplam 130 

 

Mesleki ve Teknik eğitimin öğretmen ihtiyacını karşılamak için başlatılan çabaların ilki 

1930’lu yılların başlarına rastlar. Ortaokulların el işi, dikiş nakış gibi derslerini okutacak yüksek okul 
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mezunu öğretmen bulmakta güçlük çekildiği için İsmet Paşa Kız Enstitüsünde dikiş ve nakış için iki 

senelik bir öğretmen şubesi açılmıştır. (Duman, 1991: 33). Böylece kız meslek okulları için ilk Meslek 

Muallim Mektebi 1934’te Ankara’da İsmet Paşa Kız Enstitüsü’nde faaliyete geçti. Bu okul iki ve üçer 

yıl öğretim süreli iki kısımdan oluşmaktaydı(Öztürk, 1998; 237). 1936’da da yine Ankara’da 

demircilik ve ağaç işleri öğretmenleri yetiştirmek için Erkek Teknik Öğretmen Okulu açıldı, 1937’de 

adı Erkek Meslek Öğretmen Okulu oldu. 1938’de Erkek ve Kız Meslek öğretmen okullarının bütün 

şubeleri üçer yıla çıkartıldı. Ankara’da İnşaat Usta Okulu, İstanbul’da Terzilik Okulu, düzenli eğitim 

almamış kadınlar ve yetişkin kızlar için Akşam Sanat okulları, 1934-35 öğretim yılında da il 

merkezlerinde Erkek Sanat, Erkek Yapı, Kız Sanat Okul ve Enstitüleri, Ticaret Okulları, Kız Teknik, 

1937-38’de de Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulları açıldı. Orta sanat okullarına ilkokul 

mezunları alınmakta, bunlar haftada 36-44 saat atölye ve kültür dersleri görmekteydiler. Okul sayısı 

1930’da 29 iken, 50’ye, öğretmen sayısı 30’dan 607’ye çıktı.(Teknik Öğretmen Gazetesi, 2008) 

17-29 Temmuz 1939 da toplanan I.Maarif Şurası plan komisyonuna mesleki ve teknik 

öğretime öğretmen yetiştiren okulların geliştirilmesi ve nerelerde açılacağına ilişkin görüşler 

sunulmuştur. Yine bu şurada Ticaret liselerine öğretmen yetiştirmek amacıyla Yüksek İktisat ve 

Ticaret Okulunda bir şube açılması teklif edilmiştir (MEB,1991A, 476-483).  

2-10 Aralık 1946 tarihleri arasında toplanan III. Milli Eğitim Şurasında mesleki ve teknik 

eğitim kurumlarının teşkilat, program, yönetmelik ve öğretmen yetiştirme problemi ele alınmıştır. Şura 

da mesleki ve teknik eğitimle ilgili komisyon,  Kız Meslek Öğretmen Okulu ile Erkek Meslek 

Öğretmen Okulu’nun atölye ve kültür dersleri programını güçlendirerek öğretim sürelerini dört yıla 

çıkarılması önerilmiştir. Yine komisyonda, Kız Meslek Öğretmen Okuluna alınacak öğrencilerin Kız 

Enstitülerinin son sınıflarına geçen öğrencilerden öğretmenler kurulunca önerilecek öğrencilerden 

sınavla seçilmesi, seçilen öğrencilerin Ankara’daki İsmet Paşa Kız Enstitüsünde açılacak özel sınıfta 

bir yıl okuduktan sonra, sene sonu yapılacak sınavda başarılı olanlar Kız Meslek Öğretmen Okuluna 

öğrenci olarak seçileceklerdi, başarılı olamayanlar da Köy Kadınları Gezici kurslarında öğretmen 

olarak atanmaları önerilmiştir. Meslek okullarına verilmek istenen görevlerden biri de Köy Enstitüleri 

sanat dersleri öğretmenlerinin de bu iki okulda yetiştirilmesi ve bu amaçla Kız ve Erkek Öğretmen 

Okulu bünyesinde üç yıl öğretim süreli bir bölümün açılması ve buraya Köy Enstitüleri mezunlarının 

alınmasıdır. Şurada ayrıca “Ticaret Ortaokulları ve Liseleri Komisyon Raporu”nun dilekler 

bölümünde Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okullarında öğretmen olarak yetişeceklere pedagoji ve 

metodoloji derslerinin verilmesi önerilmektedir(Duman,1991: 67- 69, MEB,1991B). 

Ticaret liselerine öğretmen yetiştirme işi daha sonraki yıllarda da ele alınmıştır. Türkiye’nin 

eğitim sistemi ile ilgili 1953 yılında rapor hazırlayan Amerikalı eğitimci Roben J. Maaske, İstanbul ve 

İzmir’de bulunan ve ticaret liselerinin öğretmen ihtiyacını karşılayan Yüksek Ekonomi ve Ticaret 

Okullarının programlarında öğretmen yetiştirme ile ilgili ders bulunmadığını tespit etmiş ve bu 
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okulların programlarına; Eğitim Psikolojisi, Türk Cemiyetlerinde Eğitim, Genel Öğretim Metotları ve 

Özel Öğretim Metotları derslerinin eklenmesini önermiştir(Duman,1991: 85-86). 

Dördüncü beş yıllık kalkınma planında(1979-1983), mesleki ve teknik eğitimdeki öğretmen 

darboğazını gidermek için bu alanlara öğretmen yetiştiren kaynakların çoğaltılması ve güçlendirilmesi, 

bu amaçla yüksek öğretim kurumları ve endüstride çalışan çeşitli düzeylerdeki teknik elemanlardan 

yaralanılması hedeflenmiştir (DPT, 1979; 458).    

5-15 Şubat 1962 tarihleri arasında toplanan, VII. Mili Eğitim Şurasında da mesleki ve teknik 

eğitime öğretmen yetiştirme konusu ele alınmıştır. Şurada öğretmen yetiştiren tüm kurumların 

pedagojik formasyon dersleri programlarında birliğe gidilmesi kararlaştırılmış, bu okulların gelişimleri 

ile ilgili önerilerden bulunulmuştur. Kurulda Kız Teknik Öğretmen Okulunun adı koordinasyon 

kurulunun önerisi ve şura tarafından da kabulüyle Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okulu olarak 

değiştirilmiş ve programları kız enstitüleri programlarına göre yeniden düzenlenmesi istenmiştir.  

Okulun programlarının yeniden ele alınarak düzenlenmesi, Anadolu’nun doğu bölgelerinde de 

açılması, müfettişlik, idarecilik ve rehberlik gibi ihtisas alanlarının kurulması ve öğretmenlerin 

yurtdışına gönderilerek yetiştirilmeleri istenmiştir(Duman,1991, 129-130, MEB,1991C, 126-147). 

8-11 Haziran 1982 tarihleri arsında toplanan XI.Milli Eğitim Şurasında da ortaöğretime 

öğretmen yetiştirme işi ele alınmış şuranın tamamlanmasından sonra mesleki teknik eğitime öğretmen 

yetiştiren yüksek okullar,  mesleki ve teknik eğitim fakültelerine dönüştürülmüştür. Bu dönüşümle bir 

mesleki eğitim fakültesi üç tanede teknik eğitim fakültesi kurulmuştur. (MEB,1991D, 89-100).  

Sonraki yıllarda, sanayi ve ekonomide görülen canlanma, nitelikli ara eleman ihtiyacını 

arttırmış; bu ihtiyacı karşılamak üzere, ortaöğretim düzeyinde öğretim yapan mesleki ve teknik 

okulların sayısı da çoğalmaya başlamıştır. Buna paralel olarak artan mesleki ve teknik öğretmen 

talebini karşılamak için 1976 yılında İstanbul’da Haydarpaşa Endüstri Meslek Lisesi binasında ikinci 

bir “Yüksek Teknik Öğretmen Okulu” açılmıştır. Böylece sayıları ikiye çıkan bu okullar, diğer 

öğretmen yetiştiren tüm kurumlar gibi, 20 Temmuz 1982 tarihinde çıkarılan, 41 sayılı kanun 

hükmünde kararname ile “Teknik Eğitim Fakültesi” (TEF) ismiyle üniversitelere devredilerek yeniden 

teşkilatlandırılmış; program, öğretim ve yönetim bakımından yeni bir yapıya kavuşturulmuştur. Bu 

alandaki öğretmen ihtiyacının artarak devam etmesi üzerine, 1983-84 öğretim yılında Elazığ’da 

üçüncü bir TEF açılmıştır(Akpınar:2005: 260,261). 

Yukarıdaki okulların dışında 1975-1976 öğretim yılına kadar, Erkek Teknik Öğretim Genel 

Müdürlüğüne bağlı olan Ankara’daki Ağaç ve Metal İşleri Olgunlaşma Enstitüsü ile Kız Teknik 

Öğretim Genel Müdürlüğüne bağlı olan Kız Sanat Öğretmen Okulu İki yıl öğretim süreli Kız Sanat 

Eğitimi Yüksek Öğretmen Okulu ve Erkek Sanat Eğitimi Yüksek Öğretmen Okulları olarak açılmıştır 

(MEB,1992;12, Şakinkesen, 1982, 419). Aynı yıl İzmir’de bir Erkek Sanat Yüksek Öğretmen Okulu, 
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1976-1977 öğretim yılında da Konya’da Kız Sanat Yüksek Öğretmen Okulu açıldı(Şahinkesen, 1982; 

419).  Ankara’daki Kız Sanat Eğitimi Yüksek Öğretmen Okulu daha sonra 1992 yılında çıkarılan 

kanunla Mesleki Yaygın Eğitim Fakültesine dönüşmüş, aynı üniversitede benzer nitelikte iki fakülte 

bulunmasından dolayı 2001 tarihinde çıkan 4633 sayılı kanunla Mesleki Yaygın Eğitim Fakültesi 

kapatılarak G.Ü Mesleki Eğitim fakültesi ile birleşmiştir. Cumhuriyetin ilanından 1974-1975 öğretim 

yılına kadar sayıları üç olan mesleki ve teknik eğitime öğretmen yetiştiren okulların 1976-1977 

öğretim yılında sayıları dokuza ulaşmıştır. Tablo 6’da mesleki ve teknik eğitime öğretmen yetiştiren 

okullara ait sayısal verilere yer verilmiştir. 

Tablo 6: Mesleki ve Teknik Yüksek Öğretmen Okullarında Öğretmen, Öğrenci ve Öğretmene 

Düşen Öğrenci Sayıları(Şahinkesen, 1982; 420) 

Yıllar Okul sayısı  Öğretmen Öğrenci Öğretmen/Öğrenci 

1972-1973 3 319 2138 6.7 

1973-1974 3 356 2574 7.2 

1974-1975 4 368 4930 13.4 

1975-1976 7 525 7482 14.2 

1976-1977 9 654 9040 13.8 

1977-1978 9 695 10407 15 

1978-1979 9 649 10229 15.8 

 

Türkiye’de meslekî ve teknik öğretim için öğretmen yetiştirme 1930’lu yıllarda sistematik 

biçimde ele alınmış ve bu amaçla öğretmen yetiştiren okullar açılmaya başlanmıştır. 1982 yılına kadar 

yüksek öğretim dışında kalan her tür ve kademedeki okullara öğretmen yetiştirme görevini Millî 

Eğitim Bakanlığı üstlenmiştir. Bu çerçevede, meslekî ve teknik öğretim kurumlarında hizmet verecek 

öğretmenler de Millî Eğitim Bakanlığına bağlı yüksek öğretim kurumlarında yetiştirilmiştir. 

Öğretmenlerin hemen hemen tamamı Millî Eğitim Bakanlığınca istihdam edildiğinden, bu 

uygulamada öğretmen arz ve talebinin dengelenmesi hususunda ciddi sayılabilecek sorunlar 

yaşanmamıştır(İşkur, 2004). 
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II.I.I. 1982 Yılından Önce Mesleki ve Teknik Eğitime Öğretmen Yetiştiren Kurumlar 

Kız Teknik Öğretmen Okulu 

Cumhuriyet döneminde mesleki ve teknik eğitime öğretmen yetiştirmek üzere açılan ilk 

kurum, 1934 yılında Ankara’da “Kız Meslek Öğretmen Okulu”dur. Okul açıldığı ilk yıllarda öğretim 

süreleri 2 ve 3 yıl olan iki kısımdan oluşmaktaydı. Okula Kız Enstitüsü mezunları seçme sınavı ile 

alınmaktaydı. Öğrenciler bitirdikleri enstitünün öğretmenler kurulunca aday gösterilmek ve 21 yaşını 

geçmemek, öğretmenlik yapmaya engel durumunun olması gerekiyordu. Öğretim süresi üç yı olan 

kulda Biçki Dikiş, Çamaşır-Nakış, Moda-Çiçek, Ev İdaresi-Yemek Pişirme, Resim, Çocuk 

Bakımı(Duman,1991:53).  

Aslında bu okulun birinci kısmı iki yıllık öğreti.m süresine sahipti, bu kısımdan ortaokullara, 

üç yıllık kısımdan da Kız Enstitülerinin ve akşam sanat okullarının atölye ve meslek dersleri 

öğretmeni yetiştiriliyordu(Öztürk, 1998;241). 1947-1948 Öğretim yılı başından itibaren okulun adı 

“Kız Teknik Öğretmen Okulu” olarak değiştirilmiş, öğretim süresi 3 yıldan 4 yıla çıkarılarak öğretim 

programları yeniden düzenlenmiştir. 1959 yılında çıkarılan Kız Teknik Öğretmen Okulu 

Yönetmeliğinde okulun amacı şu şekilde ifade edilmiştir(Duman,1991: 99-100, Öztürk, 1998;237); 

“Kız Teknik Öğretmen Okulu, Kız Teknik Okul ve Müesseselerinin mesleki ve teknik 

derslerine öğretmen yetiştiren ve öğrenim süresi dört yıl olan yüksek dereceli okuldur”. Bu programa 

göre okulda Biçki-Dikiş, Moda-Çiçek, Ev İdaresi-Yemek Pişirme, Çamaşır-Nakış, Mesleki Resim ve 

Çocuk Bakımı bölümleri bulunmaktadır 

1961-1962 öğretim yılında okulun adı “Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okulu” olarak 

değiştirilmiştir (MEB,1995:48-49). Okulun programında yabancı uzmanlardan da yararlanılarak 

önemli değişiklikler yer almıştır. Bu çalışma sonucunda 1968 yılında çıkarılan programda, 

öğretmenlik meslek bilgisi dersleri çeşit ve sayı olarak oldukça artmış % 23, genel bilgi dersleri % 30, 

alan dersleri de % 47 ağırlıkla yer almıştır. (Duman,1991: 99-168). 

Okulun 1970 yılında tekrar yönetmeliği çıkarılmış, bu yönetmelikte de okulun dört yıl öğretim 

süreli ve mesleki eğitime öğretmen yetiştiren okul olduğu belirtilmiştir. Bu yönetmelikte okuldaki 

bölümlerin isimleri de değişmiştir. Yönetmelik beşinci maddeye göre okulda, Giyim, Çocuk Gelişimi 

ve Eğitimi, Aile Ekonomisi ve Beslenme, El Sanatları ve Çiçek, Resim, Nakış bölümleri yer 

almıştır(Duman,1991: 99-169). 

Kız Sanat Öğretmen Okulu 

Pratik Kız Sanat Okulları ile Akşam Sanat Okullarına öğretmenlik formasyonu almış, ülkenin 

gerçeklerini bilen, başarılı uygulamalar yapabilecek yetenekte öğretmenler yetiştirmek üzere 1962-

1963 öğretim yılında 874 sayılı kanunla kurulmuştu. Başlangıçta okulun öğretim süresi iki yıl olarak 
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belirlenmişti. 1975 yılında Kız Sanat Eğitimi Yüksek Öğretmen Okuluna dönüştürülmüştür. 1977 

yılında yayımlanan yönetmeliğine göre Kız Sanat Yüksek Öğretmen Okulu, Ev Ekonomisi alanında 

yaygın eğitim kurumlarına atölye ve meslek dersleri okutacak öğretmenleri yetiştiren, Kız Meslek ve 

Kız Teknik Liselerine dayalı, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı, iki yıllık yüksel dereceli bir eğitim ve 

öğretim kurumudur. 1968 yılındaki yönetmeliğine göre okulda; Biçki-Dikiş, Nakış-Çamaşır, Moda-

Çiçek, Ev Yönetimi-Yemek Pişirme, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi bölümleri bulunmaktaydı(Öztürk, 

1998;278-282). 

Erkek Teknik Öğretmen Okulu 

Cumhuriyetin ilanından sonra yetersiz olan sanat okullarının sayısının artmaya başlaması ile 

bu okullarında öğretmen ihtiyacı artmaya başlamıştır. Başlangıçta alanlarında yetişmiş ustalardan 

öğretmen olarak yararlanılmış ancak bu durumun önüne geçilmek kalıcı çözüm üretmek istenmiştir. 

08.07.1936 tarihinde çıkarılan 3007 sayılı “Kültür Bakanlığına Bağlı Ertik Okulları Öğretmenleri 

Hakkında Kanun”la mesleki ve teknik okullara atanacak öğretmenlerin için yüksek öğretim şartı 

getirilmiştir. Bu kanunun kabulünden yaklaşık dört ay sonra Talim ve Terbiye Kurulunda 6.11.1936 

tarih ve 118 sayılı kararla Erkek Öğretmen Okulunun açılması kararlaştırılmış ve programı 

onaylanmıştır. Açılış kararında “Bölge Sanat Okuluna mülhak olarak bir Erkek Ertik Öğretmen Okulu 

açılması” ifadesi yer almış kararda ayrıca bu okula Okulun öğretim süresi üç yıl olarak belirlenmiş, 

öğrenci kaynağı olarak beş yıllık sanat okulu mezunu olup ta, fabrika yada piyasada mesleki ile ilgili 

bir işte iki yıl çalışanlar,  mesleki ve ameli derslerden ve ilkokul mezunu olup ta sanatı ile işte yedi yıl 

çalışanlar mesleki ve ameli derslerden başka genel kültür derslerinden yapılacak sınavda başarılı 

olanlar arasından seçilecekti. 1937-1938 Öğretim yılında Ankara Erkek Sanat Enstitüsü binasında 

kurulan “Erkek Meslek Öğretmen Okulu” üç yıllık öğrenim süreli ve üç bölümlüydü. Başlangıçta 

okulda, Tesviyecilik, Demircilik ve Marangozluk bölümleri bulunmaktaydı(MEB, 1999B; 37-38, 

Duman,1991:55). Erkek Öğretmen Okulunda başlangıçta yayımlanmış bir öğretim programı yoktu. 

Derslerin önemli bir kısmı mesleki ve teknik eğitime yönelik teori ve uygulamalı derslerden meydana 

geliyordu. Ayrıca Sosyoloji, Umumi ve Mesleki Psikoloji, Umumi ve Mesleki Tedris Usulü gibi 

öğretmenlik formasyonu veren derslerden meydana gelmekteydi(Öztürk, 1998;267). 1946 yılında 

öğretim süresi 4 yıla çıkarılmış, 1947 yılında da okulun yönetmeliği hazırlanmıştır. Yönetmelikte; 

“Erkek Teknik Öğretmen Okulu, erkek orta sanat ve yapı okullarıyla, yapı ve sanat enstitülerine 

öğretmen yetiştiren dört yıl öğrenim süreli yüksek dereceli bir meslek okuludur”. Yönetmelikte erkek 

sanat ve yapı enstitüsünü bitirmiş, bitirdiği okulun öğretmenler kurulunca aday seçilmiş, öğretmenlik 

yapmaya bedeni ve ruhi yönden uygun olan adayların seçme sınavlarıyla alındığı ifade 

edilmektedir(Duman, 1991:101). 1949 yılında yapılan program düzenlemelerinde Tesviye, Demir, 

Döküm, Motor, Elektrik, Radyo, Ağaç İşleri, Model Yapı Kalorifer-Sağlık Tesisleri adıyla bölümler 

açılmış, her bölümün üç ve dördüncü sınıflarında Öğretmenlik bilgisi dersi haftada iki saat yer 
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almıştır. Bu programlarda öğretmenlik meslek bilgisi derslerinin programdaki ağılığı 

azaltılmıştır(MEB,1995, 50-51).  

VII. Milli Eğitim Şurasında alınan kararlar sonucunda programlarında değişiklik yapılan 

okulun adı 1962 yılında “Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulu”, daha sonraki yıllarda okula kız 

öğrenciler de alınmaya başlamış okulun adı Yüksek Teknik Öğretmen Okuluna dönüştürülmüştür. 

1968 yılında çıkarılan yönetmelikte, okulun dört yıl öğretim süreli, orta dereceli okullara atölye ve 

meslek dersleri öğretmeni yetiştiren yüksek dereceli okul olduğu belirtilmiştir. Bu yönetmelikte 

okulun Tesviye Demir İşleri, Döküm-Model, Motor, Elektronik, Ağaç İşleri ve Yapı bölümlerinden 

oluşacağı yer almıştır(Duman, 1991:171). 

1970’li Yıllardaki önemli gelişmede 1959 yılında açılıp 1962 yılında kapatılan İstanbul Erkek 

Teknik Yüksek Öğretmen Okulunun 1976-1977 öğretim yılında tekrar açılmasıdır. Teknik Yüksek 

Öğretmen Okulları 1982 yılında 41 sayılı kanun hükmünde kararname ile teknik eğitim fakültelerine 

dönüşerek üniversitelere devredilmiştir. 

Erkek Sanat Öğretmen Okulu 

Erkek Sanat Öğretmen Okulu 1962 -1963 öğretim yılında sanat kurslarına öğretmen 

yetiştirmek üzere iki yıl öğretim süreli olarak Ankara’da açılmıştı. 1968 yılında Kız Sanat Öğretmen 

Okulu ile ortak yönetmeliği yayımlanmıştır. Bu yönetmeliğe göre okulda; Marangozluk, Dülgerlik, 

Demircilik, Yapıcılık bölümleri bulunmaktaydı. 1975 yılında Erkek Sanat Yüksek Öğretmen Okuluna 

dönüştürülmüştür(Öztürk, 1998; 287-288). 

Ticaret Yüksek Öğretmen Okulu 

1950 ‘li yıllara kadar sayı yönünden büyük artış gösteren orta dereceli Ticaret okullarının 

meslek öğretmeni ihtiyacı,”Yüksek İktisat ve Ticaret Okulları” mezunları ile karşılanmaya 

çalışılmıştır. Bu okullarda pedagojik formasyon derslerinin bulunmayışı büyük eleştirilere neden 

olmuş, doğrudan Ticaret Liselerine öğretmen yetiştiren okul bulunmayışı hep tartışılmıştır. 

Ticaret Yüksek Öğretmen Okulunun doğuşu bu alanla ilgili olarak 1955 yılında Amerikalı iki 

uzmanın katılımıyla açılan bir merkezde, sekreterlik öğretmeni yetiştirmek için öğretim metotları, ders 

araç ve gereçleri bilgiler vermek üzere Ticaret Liseleri meslek dersleri öğretmenleri için Ankara’da bir 

seminer düzenledi, bu seminerden alınan olumlu sonuçlar Ticaret öğretmen okulunun kuruluşuna 

sebep olmuştur. 1955 yılında MEB müdürler komisyonu kararıyla Kız Teknik Öğretmen Okuluna 

bağlı olarak Ticaret Öğretmen Okulu açılmış, 1955-1956 öğretim yılında öğretime başlamıştır. Bu 

okul yine MEB müdürler komisyonu kararıyla 1957 yılında Ticaret Yüksek Öğretmen Okulu adını 

alarak, ayrı bir okul olarak yapılanmıştır. Okulun Kuruluş amacı Ticaret Liselerine meslek dersleri 

öğretmeni yetiştirmek olarak belirlenmiştir(Duman, 1991:103-104, MEB,1995;51). Okulun öğretim 
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süresi üç yıl olarak belirlenmiş, programı özel alan dersleri, öğretmenlik meslek bilgisi dersleri ve 

genel kültür derslerinden meydana geliyordu, okulda muhasebe ve sekreterli bölümleri bulunuyordu. 

VII. Milli Eğitim Şurasında alınan kararlar sonucunda, 1965-1966 öğretim yılında, Ticaret 

Yüksek Öğretmen Okulunun adı 1965 yılında çıkarılan yönetmelikte “Ticaret ve Turizm Yüksek 

Öğretmen Okulu” olmuş ve öğretim süresi 4 yıla çıkarılmıştır (MEB,1995;51). Bu yönetmelikte 

okulun amacı; “Ticaret Liseleri, Sekreterlik ve Otelcilik Okulları ile Kolejlerin ve diğer orta dereceli 

genel ve mesleki okulların Ticaret ve turizmle ilgili dersleri öğretmenlerini ve turizm işletmeciliği 

konusunda işletme idarecisi yetiştiren dört yıllık yüksek dereceli bir meslek okuludur” olarak 

belirtilmiştir. Yönetmeliğe göre okulda İşletme ve Muhasebe, Büro İdaresi ve Sekreterlik, Turizm 

öğretmenlik bölümleri ile Turizm İhtisas Şubesi yer almıştır(Duman,1991; 172). 

Endüstriyel Sanatlar Yüksek Öğretmen Okulu 

1970’li yıllardan itibaren Türkiye’nin hızlı endüstrileşme sürecine girmesi teknoloji 

kültürünün genel kültür içerinde düşünülmesi ve genel ortaöğretim programlarının yeniden ele 

alınmasını gerekli kılmıştır(Öztürk, 1998;310). Nitekim bu durum o yıllarda toplanan Milli Eğitim 

Şuralarında da ele alınmasına neden olmuştur.  

Dokuzuncu Milli Eğitim Şurasında; temel eğitim ve ortaöğretimde öğrencileri mesleğe 

yönelten gelişen endüstriyel toplum hayatına yönelten nitelikte seçimlik dersler konulması 

mevcutlarının artırılması yönünde alınan kararlar sonucunda başka bir ifadeyle İş Teknik Eğitimi, Ev 

Ekonomisi ve Uygulaması, Ticaret Bilgisi ve Uygulaması gibi derslerin programda yer alması sonucu 

bu alanlarda öğretmen açığını ortaya çıkarmıştır. Bu derslerin öğretmenini yetiştirmek amacıyla 1974 

yılında Mili Eğitim Bakanlığı kararıyla ortaöğretimdeki seçmeli dersleri okutmak üzere Ankara’da üç 

yıllık ön lisans düzeyinde Endüstriyel Sanatlar Yüksek Öğretmen Okulu açılması kararlaştırılmıştır 

ancak sekizinci Milli Eğitim Şurasında seçimlik derslerin sayısının artırılması ile okulun açılması 

ertelenmiş 1974’te kurulması kararlaştırılan okul, 3 Mart 1975 tarihinde dört yıl öğretim süreli olarak 

öğretime başlamıştır(Duman, 1991; 177-178, Şahikesen, 1982;418). 

1978 yılında çıkarılan yönetmeliğine göre, Endüstriyel Yüksek Öğretmen Okulu Milli Eğitim 

Bakanlığına bağlı ve dört yıl süreli yüksek dereceli bir eğitim, öğretim ve araştırma kurumu olarak 

tanımlanmıştır. Bu okulu bitirenler temel eğitim ikinci kademe okullarıyla ortaöğretim kurumlarında 

yetiştikleri alanda öğretmenlik görevi alabilirler(Duman, 1991; 179-180).  

Endüstriyel Sanatlar Yüksek Öğretmen Okulu 20 Temmuz 1982 tarihli 41 sayılı Kanun 

Hükmündeki Kararname ile Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi içerisinde gösterilmiş olmasına 

rağmen Teknoloji Eğitimi Bölümü olarak anabilim dallarıyla G.Ü. Mesleki Eğitim Fakültesi 

bünyesinde yer almıştır(Duman, 1991;181).  
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II.II. 1982’den Sonra Mesleki Eğitime Öğretmen Yetiştirmede Gelişmeler 

1981 tarihindeki Türk yükseköğretiminde yapılan düzenlemeler, son yılların en büyük 

reformudur ve pek çok alanı etkilediği gibi öğretmen yetiştirmeyi de alabildiğine etkilemiştir. Hizmet 

öncesi öğretmen yetiştirme işlevi, 1982 yılında yapılan 2547 sayılı yasa ile yüksek öğretime ilişkin 

tüm görev ve sorumluluklar, oluşturulan Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) çatısı altında toplanmıştır. 

1981'de sayıları 17'ye indirilen iki yıllık Eğitim Enstitüleri Eğitim Yüksek Okulları, 3 yıllık Eğitim 

Enstitüleri de 4 yıla çıkartılarak ve «Eğitim Fakülteleri» adıyla Üniversitelere bağlandılar. Ayrıca 

1930'Iardan beri Türkiye'nin teknik öğretmen ihtiyacını karşılayan Teknik ve Erkek Sanat Yüksek 

Öğretmen Okulları da Teknik Eğitim Fakültelerine, Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okulları Mesleki 

Eğitim Fakültesine ve Kız Sanat Eğitimi Yüksek Okulu da Mesleki Yaygın Eğitim Fakültesine 

dönüştürüldü. Daha önce Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren öğretmen yetiştiren 

yüksek öğretim kurumları da eğitim fakültelerine dönüştürülerek üniversitelere bağlanmış oldu. 

Böylece meslekî ve teknik öğretim kurumlarına öğretmen yetiştirme YÖK çatısı altındaki 

üniversitelere, öğretmenin mesleğe atanması ise Milli Eğitim Bakanlığına bırakılmıştır (İşkur,2004, 

Ergün,1987;16). 

Mesleki ve Teknik Eğitim Fakülteleri kurulduktan sonra bir yıl Milli Eğitim Bakanlığı 

tarafından belirlenen eski programları ile öğretime devam etmişlerdir. Ancak Yüksek Öğretim Kurulu 

ve Milli Eğitim Bakanlığı uzmanlarının yaptığı çalışmalarla mesleki ve teknik eğitim fakülteleri 

yeniden yapılandırılmış, YÖK’ün 23 Ağustos 1983 tarihli toplantısında programları da değiştirilmiş ve 

burum üniversitelere bildirilmiştir(Duman,1991;205-207). 

Mesleki ve Teknik ortaöğretime öğretmenler mesleki ve teknik eğitim fakültelerinden 

yetiştirilmektedir. Tablo 7’de Mesleki ve Teknik Eğitim Fakültelerinde meydana gelen sayısal 

gelişime yer verilmiştir.  

Tablo 7: 2000-2009 Öğretim Yılları Mesleki ve Teknik Eğitim Fakülteleri Sayısal 

Gelişmeler(ÖSYM, Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Merkezi 2000- 2009 Öğretim Yılları 

Yükseköğretim İstatistikleri) 

Fakülte Öğretim 

Yılı 

Sayı Yeni 

Kayıt 

Okuyan Mezun Toplam 

Öğretim 

Üyesi 

Prof. Doçent Yard. 

Doçent 

Diğer 

Öğret. 

Eleman 

MEF 2000-2001 2 1636 6839 1289 189 12 15 57 105 

2002-2003 2 1858 7544 1654 243 21 15 83 24 
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2006-2007 2 1487 7187 1933 227 28 7 73 119 

2008-2009 2 1687 6815 1813 252 22 14 86 130 

TEF 2000-2001 15 3987 16028 2816 737 42 47 146 502 

2002-2003 16 5638 20960 2928 798 47 50 168 533 

2006-2007 16 4968 27899 4960 828 78 49 265 436 

2008-2009 17 6730 28381 4996 903 86 63 317 437 

TTEF 2000-2001 1 348 1432 281 62 4 7 14 37 

2002-2003 1 379 1593 262 60 5 7 17 31 

2006-2007 1 496 1822 372 66 11 5 15 35 

2008-009 1 600 2349 323 66 16 4 13 33 

ESEF 2000-2001 1 83 1166 224 64 2 3 16 43 

2002-2003 1 309 938 388 59 3 5 20 31 

2006-2007 1 317 1374 255 82 9 3 27 43 

2008-2009 1 367 1484 318 78 8 3 38 29 

Kaynak: ÖSYM, 2000-2001, 2002 – 2003,  2006 -2007 ve 2008-2009 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri. 

Kısaltmalar: TEF: Teknik Eğitim Fakültesi, MEF: Mesleki Eğitim Fakültesi, TTEF: Ticaret ve Turizm 

Eğitim Fakültesi, ESEF:Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi 

 

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarına öğretmen yetiştiren yüksekokulların üniversiteler 

içerisinde yeniden yapılandırıldığı 1982 yılında sayıları üç olan Teknik Eğitim Fakültesi sayısı, 2008-

2009 öğretim yılında 17’ye yükseltilmiştir. 1982 yılında var olan Mesleki Eğitim Fakültesine bir ilave 

yapılmıştır. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi ve Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakülteleri sayısında 

artış olmamıştır. Mesleki Eğitim Fakültelerinde 2000-2001 öğretim yılında 6839 olan öğrenci sayısı 

2008-2009 öğretim yılında 6815’e düşmüştür. Öğretim elemanı sayıları ise 189’dan 252’ye 

yükselmiştir. Mezun sayısı da 1289’dan 11813’e yükselmiştir. Teknik Eğitim Fakültelerinde 2000-

2001 öğretim yılında 16028 olan öğrenci sayısı 2008-2009 öğretim yılında 28281’e öğretim elemanı 

sayıları ise 737’den 933’e yükselmiştir. Mezun sayısı da 2815’den 4996’ya ulaşmıştır. Ticaret Turizm 

Eğitim Fakültelerinde 2000-2001 öğretim yılında 1432 olan öğrenci sayısı 2008-2009 öğretim yılında 

2349’a öğretim elemanı sayıları ise 62’den 66’ya yükselmiştir. Mezun sayısı da 281’den 323’e 

ulaşmıştır. Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültelerinde 2000-2001 öğretim yılında 1166 olan öğrenci 
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sayısı 2008-2009 öğretim yılında 1484’e öğretim elemanı sayıları ise 64’den 78’e yükselmiştir. Mezun 

sayısı da 224’den 318’e ulaşmıştır. Mesleki ve Teknik Eğitim Fakültelerindeki sayısal gelişim 

incelendiğinde özellikle Teknik Eğitim Fakültelerinin, fakülte, öğretim elemanı ve öğrenci 

sayılılarında önemli artışlar sağlanmıştır. Buna karşılık Mesleki Eğitim Fakültesi, Endüstriyel Sanatlar 

Eğitim Fakültesi ve Ticaret ve Turizm Fakültelerinin sayısında artış olmamış, ancak öğretim üyesi, 

öğrenci ve mezun sayılılarında kontenjanlarındaki değişmelerle artış meydana gelmiştir. 

Pek çok mesleki ve teknik eğitim fakültesinin coğrafi dağılımları, kuruluş sıraları 

incelendiğinde, nitelikli mesleki teknik öğretmen ihtiyacı olduğu için açıldığını söylemek güçtür. 

Başka bir deyişle kurulduğu bölgenin yüksek öğretim kurumu ihtiyacını karşılaması ve 

endüstrileşmeyi desteklemesi amacıyla bu kurumların açıldığı söylenebilir. Bu durum yıllar içinde 

mesleki teknik öğretmen istihdamındaki daralmayla beraber bir kaos oluşmasına yol açmıştır. Böylece 

yeniden yapılanmaya dönük çalışmalar daha da hız kazanmıştır(Sezgin, Taşpınar, 2009:73). 

2006-2007 eğitim öğretim yılı verilerine göre öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı ise 

22,7’dir. Bu fakültelerin öğrenci kaynağı büyük oranda mesleki ortaöğretim kurumlarıdır. 2004 yılı 

verilerine göre Teknik Eğitim Fakültelerine giren öğrencilerin % 53.5’i, mesleki eğitim fakültelerine 

giren öğrencilerin % 82,1’i mesleki ve teknik ortaöğretimden gelmiştir (Şahin, Fındık, 2008: 71) 

Meslekî ve teknik eğitim fakültelerinin öğrenci kaynağı, genel olarak, meslekî ve teknik orta 

öğretim okullarıdır. Ancak, ilke olarak, genel orta öğretim okullarından mezun olanların bu 

fakültelerin öğretmenlik programlarını seçmelerinde hukukî bir engel bulunmamaktadır. Genel 

düzenleme böyle olmakla birlikte, orta öğretim okullarından mezun olanların, kendi alanlarının 

devamı mahiyetindeki yüksek öğretim programlarını tercih etmelerini teşvik etmek amacıyla sınav 

puanlarının hesaplanmasında ek puan uygulaması yapılmaktadır.  Örneğin, meslekî ve teknik liselerin 

Elektrik bölümünden mezun olan bir öğrenci yüksek öğrenimde bunun devamı mahiyetinde bir 

programı tercih ederse puanının hesaplanmasında özel bir ek kat sayı uygulanmakta, böylece öğrenci o 

program bakımından genel lise mezunlarına göre daha avantajlı hâle gelmektedir. Bu uygulama 

sebebiyle, meslekî ve teknik eğitim fakültelerini tercih edenlerin tamamına yakınının, meslekî teknik 

orta öğretim okulu mezunları olduğu görülmektedir(İşkur, 2004).    

Meslekî ve teknik eğitim fakültelerinde okutulan öğretmen yetiştirme programları dört yıllık 

lisans eğitimi gerektirmektedir. Dersler kuramsal ve uygulamalı olarak verilmekte ve üç kategoriden 

oluşmaktadır, bunlar; Alan dersleri, Genel Kültür Dersleri ve Pedagojik Formasyon dersleridir. 

Mesleki ve Teknik Eğitim Fakültelerinin programlarında, genel kültür dersleri %12, Özel Alan 

Dersleri %63, Pedagojik Formasyon Dersleri %25  ağırlıklı olarak yer almaktadır.  
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II.II.I  1982 Yılından Sonra Yeniden Yapılanan Mesleki Ve Teknik Eğitim Fakülteleri 

Mesleki Eğitim Fakültesi 

Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okulu, 20 Temmuz 1982 yılında 41 sayılı Yüksek Öğretim 

Kurumları Teşkilatı Hakkındaki Kanun Hükmündeki Kararname ile üniversitelere devrinden sonra 

Mesleki Eğitim Fakültesi olarak yapılandırılmıştır. Mesleki Eğitim Fakültesi Kız Meslek Liselerine, 

atölye ve meslek dersleri öğretmeni, Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına, anaokulu ve anasınıfı 

öğretmeni, Otelcilik Turizm Meslek Liselerine atölye ve meslek dersleri öğretmeni yetiştirmektedir.  

Kurulduğunda fakülte; Çocuk Gelişimi ve Ev Ekonomisi Eğitimi Bölümü, El Sanatları Eğitimi 

Bölümü, Giyim Endüstrisi ve Giyim Eğitimi Bölümü, Teknoloji Eğitimi Bölümü, Turizm İşletmeciliği 

Bölümü, Ticaret Eğitimi Bölümü bölümlerinden oluşmuştur. Ancak daha sonraki yıllarda, Teknoloji 

Eğitimi Bölümü Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesine; Turizm İşletmeciliği ve Ticaret Eğitimi 

Bölümleri de Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültelerine dönüşmüştür. 

Teknik Eğitim Fakültesi 

1982 yılına kadar bu iki kurum Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak teknik öğretmen 

ihtiyacını karşılamış, ancak 20 Temmuz 1982’de 41 sayılı kanun hükmünde kararname kapsamında 

Yükseköğretim Kuruluna bağlı Teknik Eğitim Fakültesi olarak düzenlenmiştir. Öğretmen yetiştiren 

yükseköğretim kurumlarının fakültelere dönüştürülmeleri bu kurumların bilimsel ilerlemelerine imkân 

vermiştir. Öğretmen yetiştiren okulların Bakanlık ile ilişkilerinin farklılaşmasının öğretmen arz-talep 

dengesine olumsuz yansımaları da olmuştur.  Bu değişimle teknik öğretmen yetiştirme yeniden 

yapılanmaya başlamıştır. Bu yeni yapıya uygun üçüncü bir TEF Elazığ da 1983 -84 öğretim yılında 

açılmıştır. Bu döneme kadar olan okul sayısındaki artışın genel olarak ülkenin teknik öğretmene olan 

ihtiyaçtan kaynaklandığı söylenebilir. Çünkü özellikle ara insan gücü ihtiyacındaki artış, orta öğretim 

düzeyinde yetiştirilen bu elemanları yetiştirecek öğretmen ihtiyacını da gerektirmiştir(Sezgin, 

Taşpınar, 2009).  

Teknik Eğitim Fakültesi; Makine Eğitimi Bölümü, Elektrik- Elektronik Eğitimi Bölümü, 

Metal İşleri Eğitimi Bölümü, Matbaa Eğitimi Bölümü, Tekstil Eğitimi bölümlerinden oluşmuştur.  

Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi 

11 Temmuz 1992 Tarih ve 3837 Sayılı Kanun ile, Mesleki Eğitim Fakültesi bünyesinde bir 

bölüm olarak bulunan Teknoloji Eğitimi Bölümü de Endüstriyel Sanatlar Eğitimi Fakültesi olarak 

yeniden yapılandırılmıştır.  Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesinin, Aile ve Tüketici Bilimleri 

Eğitimi Bölümü, Endüstriyel Teknoloji Eğitimi Bölümü ve İşletme Eğitimi Bölümü mezunları İş 

Eğitimi alanına; Bilgisayar Eğitimi Bölümü ise Bilgisayar Alanına öğretmen yetiştirirken, 12/05/2006 

tarih ve 133 sayılı Talim Terbiye Kurulu Kararı ile Endüstriyel Teknoloji Eğitimi Bölümü Teknoloji 
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ve Tasarım alanına, Aile ve Tüketici Bilimleri Eğitimi Bölümü Besin/Gıda Teknolojisi-Ev 

Yönetimi ve Beslenme alanına, Bilgisayar Eğitimi Bölümü Bilgisayar alanına, İşletme Eğitimi 

Bölümü Muhasebe Grubu alanına öğretmen yetiştirmeye başlamıştır. Endüstriyel Sanatlar Eğitim 

Fakültesinin, Aile ve Tüketici Bilimleri Eğitimi Bölümü, Endüstriyel Teknoloji Eğitimi Bölümü ve 

İşletme Eğitimi Bölümü mezunlarının ve 2005/2006 Eğitim Öğretim dönemi itibariyle bu bölümlerde 

öğrenim görmekte olan öğrencilerinin Teknoloji ve Tasarım dersi öğretmenliği alanına öğretmen 

olarak atanmalarına devam edilmektedir. 

Ticaret Turizm Eğitim Fakültesi 

Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi, Ankara'da 16 Ocak 1956 tarihinde 

"Sekreterlik Öğretmeni Yetiştirme Merkezi" ve aynı yıl "Ticaret Öğretmen Okulu" adı altında öğretim 

süresi 3 yıl olarak öğretime başlamıştır. 1959 yılında "Ticaret Yüksek Öğretmen Okulu", 1965 yılında 

da "Ticaret ve Turizm Yüksek Öğretmen Okulu" olarak adı değiştirilmiş ve öğretim süresi 4 yıla 

çıkarılmıştır. 1982 yılında, "Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı" hakkındaki 41 Sayılı Kanun 

Hükmünde Kararnamenin değiştirilerek kabulüne dair 2809 sayılı kanunla kurulan Gazi Üniversitesi 

bünyesine alınmış ve "Mesleki Eğitim Fakültesi-Ticaret ve Turizm Eğitimi Bölümü" olarak öğretime 

devam etmiştir. 11 Temmuz 1992 Tarih ve 3837 Sayılı Kanun ile Gazi Üniversitesi'ne bağlı "Ticaret 

ve Turizm Eğitim Fakültesi" olmuştur. 2002 yılında Gölbaşı yerleşkesine taşınmıştır. 

Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi bu alanda eğitim veren tek eğitim fakültesi olması 

nedeniyle, mezun olan öğrencilerin istihdam sorunları hemen hemen hiç yoktur. Çünkü 

mezunlarımızın tümü Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Ticaret ve Turizm Liselerine, Karma Programlı 

Liselere öğretmen olarak atanmaktadır. Bunun yanında öğretmen olmak istemeyip de akademik 

kariyer yapmak isteyen öğrencilerin Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi ve Yüksek Okullarda 

Araştırma Görevlisi veya iki yıllık önlisans programlarına öğretim görevlisi olma şansları 

bulunmaktadır. Ayrıca özel sektörde de iş bulma olanakları oldukça fazladır. Genel olarak 

bakıldığında; Turizm bölümü mezunları; Turizm sektöründe çok rahat bir biçimde iş 

bulabilmektedirler. Muhasebe bölümü mezunları; sektörde muhasebe ve finansman bölümlerinde, 

Büro Yönetimi Bölümü Mezunları; Sektörde, Büro yöneticiliği, Yönetici Sekreterliği, Ofis 

Otomasyonu Uzmanı, Halkla İlişkiler Müdürü, Organizasyon ve Metot Müdürü, Dosyalama ve 

Arşivleme Uzmanı olarak iş bulabilmektedirler. 

III. Mesleki Ve Teknik Eğitim Fakülteleri’nde Yaşanan Problemler 

Mesleki ve Teknik Eğitim Fakülteleri kurulduğu günden itibaren önemli sorunlarla karşı 

karşıya kalmıştır. Okulların bakanlıktan üniversitelere devri öncelikle istihdam sorunlarını ortaya 

çıkarmıştır. Daha önce bakanlık yetiştirdiği sınırlı sayıdaki öğretmenin doğrudan mesleğe atamasını 
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yapıyordu. Ancak okulların üniversitelere devrinden sonra mesleki ve teknik eğitim fakültelerinin 

özelliklede Teknik Eğitim Fakültesi mezunlarının sayıları artmış bu çeşitli sorunlara neden olmuştur.  

Onaltıncı Milli Eğitim Şurasında Mesleki ve teknik Eğitim Fakültelerinin Sorunları şu şekilde 

yer almıştır(MEB,1999; 270);  

1. Mesleki ve teknik eğitim fakülteleri öğretmenlik programları ile mesleki ve teknik 

ortaöğretim kurumlarının programları arasında uyumsuzluk vardır. 

2. Teknik Eğitim Fakültelerinin programlarda dersler daha çok teorik yürütülmekte, kurum 

içinde ve dışında uygulama çalışmalarına yeterince yer verilmemektedir. 

3. Okul programları birbiri ile ve iş hayatı ile uyumlu değildir. 

4.Okul bina, araç ve gereçleri yetersizdir. 

5. Akademik personel yetersizdir. 

6. Ülke ve çevresel ihtiyaçlar belirlenmeden ve gerekli altyapı hazırlanmadan gelişigüzel 

Teknik Eğitim fakülteleri açılmıştır. 

7. İhtiyaçtan çok öğrenci mezun olduğu için mezunların öğretmenlikte istihdam ve unvan 

sorunları vardır. Bu sorunları ilave olarak güncel sorunları şu şekilde sıralayabiliriz; 

1. Öğrenci seçimi, öğretmen yetiştirmede niteliği etkileyen en önemli faktörlerden birisidir. 

Mesleki ve Teknik ortaöğretim kurumlarından üniversiteye geçişte katsayı uygulaması ve öğrencilerin 

alan dışı tercih yapamamaları nedeniyle zeki ve başarılı öğrencilerin bu okulları tercih etmemelerine 

neden olmuştur. Bu durum hem öğrenci kalitesini etkileşmiş hem de okul sayılarında artma olmasına 

rağmen öğrenci sayısında azalmalar ortaya çıkmıştır.   

Mesleki ve Teknik Eğitim Fakülteleri grubunda yer alan Teknik Eğitim Fakülteleri, parlak bir 

geçmişi olan Teknik Yüksek Öğretmen Okullarına dayanmakla birlikte bugün, mesleki eğitim 

alanında en büyük sorun yaşayan kurumlar arasındadır. Sayıları 19 olan bu fakülteler, ihtiyacın çok 

üzerindedir. Bu nedenle mezunların öğretmen olarak atanma oranı sadece %5 civarındadır(Eşme, 

2007;19). 

Tablo 8: Milli Eğitim Bakanlığının İlk Defa Atadığı Meslek Dersleri Öğretmen Sayıları 

YILLAR 
MESLEKİ VE TEKNİK ÖĞRETİM DAİRELERİ 

TOPLAM 
ETÖGM KTÖGM TTÖGM ÇYEGM 

2000 570 71 295 115 1051 
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2001 300 267 281 53 901 

2002 313 193 316 27 849 

2003 422 140 286 25 873 

2004 619 250 339 72 1280 

2005 530 209 235 221 1195 

2006 601 227 292 200 1320 

2007 265 145 194 8 612 

2008 509 381 223 34 1147 

TOPLAM 4129 1883 2461 755 9228 

Kısaltmalar: ETÖGM: Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü, KTÖGM: Kız Teknik Öğretim Genel 

Müdürlüğü, TTÖGM: Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğü, ÇYEGM: Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel 

Müdürlüğü,(Sezgin, Taşpınar, 2009: 73). 

Arz ve talep arasındaki uyumsuzluğun özellikle endüstriyel mesleki ve teknik öğretime 

öğretmen yetiştiren teknik eğitim fakülteleri ile kadın işgücünü istihdama hazırlamayı amaçlayan 

meslek dersleri öğretmenlerini yetiştiren mesleki eğitim fakültelerinde olduğu gözlenmektedir. Teknik 

eğitim fakültelerinden 2000-2009 yıllarında toplam 19466 öğretmen yetiştirilmesine karşılık, Tablo 

8’de görüldüğü gibi MEB, Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğünce belirtilen mezunlardan ancak 

4129’u öğretmen olarak atanabilmiştir. Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü, mesleki eğitim 

merkezlerine atanan meslek dersleri öğretmenleri birlikte değerlendirildiğinde TEF mezunlarından 

öğretmen olarak atananların sayısı 4884’e ulaşabilmektedir. TEF mezunlarının çoğunluğu yetiştirilme 

amaçları dışında çalışmaktadır. 2000-2009 döneminde mesleki eğitim fakülteleri (MEF) 8485 mezun 

vermiştir. Tablo – 5’de görüleceği gibi MEF mezunlarının ancak 1883’üne, 2000-2008 döneminde 

MEB’nca meslek dersleri öğretmeni olarak görev verilebilmiştir. Bu alanda da arz-talep dengesizliği 

vardır. Ticaret ve turizm öğretmeni alanında öğretmen arzı ile istihdamı arasında makul bir dengenin 

olduğu gözlenmektedir. 2000-2009 döneminde Ticaret ve Turizm Eğitimi Fakültesi’nden (TTEF) 

mezun olanların toplamından daha fazla öğretmen ataması yapıldığı görülmektedir. Bu alanda diğer 

yükseköğretim kurumlarından mezun olanlarında MEB’nca öğretmen olarak atandığı anlaşılmaktadır. 

Tablo – 5’de yer alan veriler bir bütün olarak değerlendirildiğinde, ticaret ve turizm mesleki eğitim 

dışında öğretmen arz-talep dengesinin bozulduğu görülmektedir. Belirtilen dengesizliğin öğretmen 

eğitiminin niteliğine olumsuz yansımalarının olması kaçınılmazdır (Sezgin, Taşpınar, 2009:74). 

2. Öğretmen yetiştiren kurumların nitelik ve nicelik boyutunda yaşanan sorunların çözümü 

için YÖK, Millî Eğitim Bakanlığı ile iş birliği içinde gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda genel 

eğitim fakültelerinin programlarında düzenlemeler yapılmıştır. Yeni düzenlemeler 1998-1999 öğretim 
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yılında uygulamaya konulmuştur. Ancak, meslekî ve teknik alanlarda öğretmen yetiştiren fakülteler bu 

düzenlemenin kapsamı dışında tutulmuştur. Bu durum mesleki ve teknik eğitim fakültelerin 

programlarını geliştirme yönünde önemli bir eksiklik sayılmıştır.  

3. Mesleki ve Teknik Eğitim Fakültesi mezunlarının unvan sorunları, bu fakülte mezunlarının 

öğretmen olarak atamalarındaki yetersizlikler, piyasada da hangi statüde çalışacaklarının belli olmayışı 

teknik eğitim fakültelerini arayışlara yöneltmiş, mühendislik fakültelerine yakın programların 

uygulanması mühendis olma ideallerini tekrar canlandırmıştır.  

Teknik Eğitim Fakültelerinde öğretmen yetiştirme sorunu yada mühendis olmak ideali aslında 

okulun 1950’li yıllarına kadar uzanır. 1955 yılında Erkek Teknik Öğretmen Okulu tarafından 

Bakanlığa sunulan öneri paketlerinde sürekli olarak öğretmenlik meslek derslerinin azaltılması 

istenmiştir. Bu okulun öğretmen yetiştiren kurum olmasına rağmen okul, dört yıllık bir yüksek okula 

dönüştükten sonra programlarında hep mühendislik programlarına kayma ağır basmış, teknik ve atölye 

derslerine yönelmeler öğretmenlik derslerine görülmemiştir, 1983 yılında Milli Eğitim Bakanlığınca 

hazırlanan raporda okuldaki atölye ve uygulama çalışmalarına ağırlık verilmediği, programlarda 

mühendislik alanına doğru kayma olduğu ifade edilmektedir., bu durum günümüze kadar devam 

etmiş, mühendislik Teknik Eğitim Fakültelerinde hep tartışılmış, en önemli amaç olarak görülmüştür 

(Duman, 1991:102, 201). 

4. Öte yandan, Öğretmen olarak atanamama, özel veya kamu sektöründe unvan ve yetki 

problemlerine ilave olarak Teknik Eğitim Fakültelerinin akreditasyon sorunu da vardır AB ülkelerinde 

Teknik  Eğitim Fakülteleri ile eşdeğer herhangi bir yükseköğretim kurumunun bulunmaması edeniyle 

öğrenci ve öğretim elemanı değişim programlarının uygulanmasında büyük güçlükler yaşanmaktadır. 

Teknik Eğitim Fakülteleri mevcut yapıları ile uluslar arası kuruluşlar tarafından akredite 

edilememekte, AB, ABD gibi ülkelerde diploma denklikleri bulunmamaktadır (Eşme, 2007; 20, Şahin, 

Fındık, 2008; 81-82). 

IV. SONUÇ 

Teknik Eğitim Fakültelerinin sayısının çoğalması bu alandaki ihtiyaca dayalı olmayıp, daha 

çok artan yükseköğretim talebini karşılama, açıldıkları bölgeye ekonomik yarar sağlama ve politik 

nedenlere dayanmaktadır. Plansız büyüme ve ortaöğretim düzeyindeki mesleki ve teknik eğitimde 

görülen talep daralması sonucunda, TEF bugün, tarihinin en önemli sorunlarıyla karşı karşıyadır. 

Temel amacı, ortaöğretim düzeyindeki mesleki ve teknik okullara öğretmen yetiştirmek olduğu halde, 

MEB tarafından öğretmen olarak atanmaması ve öğretmen olamayan mezunlar, gerekli niteliklere 

sahip olmadıkları için, öğrenim gördükleri alanlarda statülerine uygun niteliklerde iş 

bulamamaktadırlar (Akpınar ve Özer, 2003: 98). 
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Bu olumsuzluklar mesleki ve teknik eğitime öğretmen yetiştiren fakülteleri, statülerinin 

yeniden tanımlanması için arayışlara itmiştir. Yükseköğretimde yeni stratejilerin belirlendiği 2007 

yılında, mesleki ve teknik eğitim fakültelerinin geleceği ile ilgili belirlemeler de yer almış, bu 

kurumların Uygulamalı Bilimler ve Teknoloji Fakültelerine dönüştürülmesi amaçlanmıştır(YÖK, 

2007a: 170). 

TEF ile ilgili sorunların çözümü için çeşitli çalışmalar ve projeler yapılmıştır. Bunlar arasında, 

başta AB ve Türk Hükümetinin desteği ile 2003 yılında uygulanmaya başlanan “Meslekî ve Teknik 

Eğitimin Modernizasyonu Projesi” sayılabilir. Meslek ve kariyerine uygun iş bulamayan on binlerce 

TEF mezununun varlığı ile söz konusu gayret ve arayışlar, TEF’in bugünkü amaç, program, yapı ve 

işleyiş ile yoluna devam edemeyeceği göstermektedir. Dolayısıyla yeniden yapılanma kaçınılmaz 

görünmektedir. Nitekim, Özer’in (2003) TEF’de görev yapan 303 öğretim elemanı ve 607 teknik 

öğretmenin görüşüne dayalı olarak yaptığı “TEF’de Yeniden Yapılanma” isimli çalışma sonuçları, 

öğretim elemanları ve teknik öğretmenlerin de, TEF’de, yeniden yapılanmanın gerekli olduğunu 

göstermektedir. TEF’in, mevcut haliyle, nitelikli öğretmen yetiştirme ve sanayie yönelik misyonunu 

tam olarak yerine getirdiğini söylemek kolay değildir (Akpınar2005:263). 

Yüksek Öğretim Kurumu ile üniversitelerin ortak yürüttüğü çalışmalar doğrultusunda ortaya 

çıkan tartışmalar (YÖK, 2007b: 35-90) sonucunda, bu fakülteleri yeniden yapılandırmak amacıyla, 

Yükseköğretim Kurulunun 19.02.2009 tarih ve 005222 sayılı yazıları ile mevcut öğrencilerin 

mezuniyetlerini tamamlandıktan sonra fiili olarak kapatılacağı, aynı yazı ile yeni öğrenci alımı da 

durdurulmuştur. 13.11.2009 tarih ve 27405 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2009/15546 sayılı 

Bakanlar Kurulu kararı ile Mesleki ve Teknik Eğitime öğretmen yetiştiren fakülteler kapatılmışlardır. 

Teknik Eğitim Fakültelerinin yerine Teknoloji Fakültesi, Mesleki Eğitim Fakülteleri yerine Sanat ve 

Tasarım Fakültesi, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi yerine de Turizm Fakültesi kurulmuş, 

Endüstriyel Sanatlar Fakültesi tamamen kapatılmıştır. Böylece Türkiye’de yeni bir yöntem  

bulununcaya kadar mesleki ve teknik eğitime öğretmen yetiştirme fiili olarak ortadan 

kaldırılmıştır(Gelişli, 2009; 78) .  
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ÖZET 

Araştırmanın amacı öğretmen atamaları için başarılması gereken sınav olan KPSS’deki eğitim 

bilimleri sorularındaki cinsiyet ayrımı ile ilgili örneklerin tespit edilmesidir. Bu sebeple 2007-2009 

yıllarında arasında yapılan KPSS’deki eğitim bilimleri soruları incelenmiş, frekans ve yüzde dağılımı 

yapılarak benzer çalışmalarla elde edilen bulgular tartışılmıştır. 

Araştırma sonucunda incelenen yıllar arasında sadece 2007 yılında kadın adı sayısı, erkek adı 

sayısından fazladır. Diğer iki yılda erkek adı sayısı, kadın adı sayısından fazladır. Meslek grupları 

incelendiğinde erkek-kadın oranı birbirine hemen hemen yakın olduğu görülmüş fakat müdür olarak 

verilen örneklerin hepsinde erkek ismi kullanılması ve kadınların daha çok öğretmen olarak 

gösterilmesi dikkat çekicidir. Cinsiyet eşitsizliği ile ilgili olarak sorularda görülen olaylardan bazıları 

şunlardır: Öğretmen örneklerinde çoğunlukla bayan ismi kullanılmıştır. Berrin, Zeynep vb. Kadın 

kendi işini bırakıp ev işlerine bakması gerekir. Çocuk yetiştirmede kadın tek başına uğraş verir. Kocası 

ekonomik masraflarını karşıladığı için onunla birliktedir. Kocasıyla mutlu bir birlikteliği olmadığı 

halde kalacağı bir yer olmadığından ondan ayrılamamaktadır. Kadından mühendis olmaz. Kız 

öğrencinin hiç erkek arkadaşı olmaz ve arkadaşlarıyla kafeteryada oturamaz. 

Anahtar Kelimeler: Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği, Cinsiyet Ayrımcılığı, KPSS 
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ABSTRACT 

The aim of this study is to determine any examples of gender gap in the educational sciences 

questions of The Exam for Selection of Public Staff (KPSS) which is an exam that a teacher nominee 

must be succeeded in to be appointed. For this reason, educational sciences questions of KPSS from 

the years 2007 to 2009 have been examined, frequency and percentage distribution have been done 

and the findings have been argued with the findings of similar studies. 

At the end of the study, it is found that, within the examined years, the number of female 

names is more than the number of male names only in the year 2007. In the other two years, the 

number of male names is more than the number of female names. When occupational groups are 

examined, it is found that female and male rates are almost close but the usage of male names for all of 

the samples which are given as managers and the presentation of females mostly as teachers are 

striking. These are some incidents which can be seen as gender inequality in the questions: Female 

names are mostly used in the teacher samples, like Berrin, Zeynep etc. A female has to quit her duties 

and does the housework. A female has to struggle alone while bringing her child up. A female is with 

her husband because he is meeting her economic needs. A female cannot leave her husband because 

she has nowhere else to stay. A female cannot be an engineer. A female student cannot have any male 

friends and she cannot sit in a café with her friends 

Key Words: Social Sex Inequality, Sex Discrimination, KPSS 

 

1. GİRİŞ 

Günümüzde insan haklarının vazgeçilmez bir hak olarak algılandığı ülkelerde, kadınların 

erkeklerle eşit haklara sahip olmaları, insan haklarının bir gereği olarak değerlendirilmekte ve 

kadınların siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik hayata katılımını sağlayacak tüm haklardan erkeklerle 

eşit şekilde yararlanmaları gerektiği kabul edilmektedir. Bu anlayış, uluslararası insan hakları 

belgelerinde, uluslararası sözleşmelerde, ülkelerin yasalarında yer almasına rağmen, kadınlar için hala, 

ülkelerinin gelişmişlik düzeyi ne olursa olsun hayatın temel alanları olan eğitim, sağlık, çalışma 

hayatı, siyaset ve karar alma mekanizmalarına katılım açısından fırsat eşitliğinin sağlanamadığı 

görülmektedir (BKSGM, 2008).  

Toplumsal cinsiyet biyolojik farklılıklardan dolayı (kadın-erkek) değil; kadın ve erkek olarak 

toplumun bizi nasıl gördüğü, nasıl algıladığı, nasıl düşündüğü ve nasıl davranmamızı beklediği ile 

ilgili bir kavramdır. Eğer toplusal cinsiyet algılaması sağlıklı ve bilinçli gelişmezse bugün özellikle az 

gelişmiş bölgeler başta olmak üzere toplumlarda cinsiyet nedeni ile toplumun kadın cinsiyetine biçtiği 
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rol ve beklentileri kadının insan hakları kapsamındaki bazı haklarını elde edememesine, 

kullanamamasına yol açtığı ifade edilmektedir (Türmen, 2003). 

Toplumsal cinsiyet ilişkileri, hayatın birçok alanında erkeklerin daha baskın olduğu, kadınların 

genellikle ikinci plana itildiği eşit olmayan güç ilişkisi içermektedir. Erkekler ve erkeklere atfedilen 

işlevlere ve görevlere verilen değer, birçok açıdan kadınlara ve kadınlara atfedilen işlevlere ve 

görevlere verilen değerden daha büyüktür. Toplumun tarihsel olarak erkek yönelimli bu yaklaşımla 

şekillenmiş olduğu gün geçtikçe daha çok kabul edilen bir gerçektir. Erkek normu, toplumun bütünü 

için genel bir norm olarak kabul edilmekte ve bu da politika ve yapılara yansımaktadır. Böylece, 

politikalar ve yapılar genellikle erkek üzerinden şekillenmekte istemeden de olsa toplumsal cinsiyet 

eşitsizliğine sebep olmaktadır (BKSGM, 2008). 

Kadınlar, tarih boyunca cinsiyet ayırımcılığı ve eşitsizliklerle karşı karşıya kalmışlardır. 

Erkeklerden daha düşük statüde görülmüşler ve erkeklere nazaran daha az hak ve şansa sahip 

olmuşlardır. Birçok ülkede eşitliğe yönelik gelişmeler kaydedilmesine rağmen, kadınlar hala 

ayrımcılığa maruz kalabilmekte, cinsel istismar ve aile içi şiddete uğrayabilmektedirler. Kuşkusuz, 

bunda geleneksel cinsiyet rollerinin ve bu rollerin öğrenildiği sosyalleşme sürecinin etkisi büyüktür 

Demirbilek, 2007). 

Türkiye’de 1923 yılında Cumhuriyetin kuruluşunu takip eden yıllarda, kadın-erkek arasında 

tam bir eşitlik olması gerekliliğine olan inançla gerçekleştirilen devrimlerle, bir yandan modern bir 

devlet yapısı oluşturulurken, öte yandan da büyük bir toplumsal değişim gerçekleştirilmiştir. Türkiye 

Cumhuriyetinin kurulduğu 1923 yılını izleyen ilk 10 yılda yapılan reformlar, kadının yurttaşlık 

hakkını kazanmasının yanında Türk toplumunun yeniden yapılanmasını sağlamıştır.1924 yılında 

yürürlüğe giren Tevhidi Tedrisat Kanunu ile eğitim tek sistem altında toplanarak kadınlara erkeklerle 

eşit eğitim imkanları sağlamıştır. 1926 yılında kabul edilen Türk Medeni Kanunu ile kadının sosyal 

hayatı çağa uygun olarak yeniden düzenlenmiş ve kadına temel haklar verilmiştir. Türk kadınının 

siyasal haklardan yararlanması dünya ülkelerinin birçoğundan önce olmuştur. 1930 yılında yerel 

yönetimlerde seçme ve seçilme hakkına sahip olan Türk kadını 1934 yılında milletvekili seçme ve 

seçilme hakkına sahip olmuştur. Cumhuriyet döneminde yapılan bu düzenlemeler ile kadınların elde 

ettiği kazanımlar, evrensel ölçütlerle değerlendirildiğinde asla küçümsenmeyecek önemli ve örnek 

nitelikli dönüşümlerdir. Bu reformların temelinde ise kadınların kamusal alana girmeleri ve erkeklerle 

birlikte kalkınma sürecine katılmaları yer almaktadır. Cumhuriyet döneminde elde edilen kazanımlara 

rağmen günümüzde kadınların toplumdaki mevcut konumları incelendiğinde toplumsal cinsiyet 

eşitsizliklerinin varlığı göstergelerde belirgin şekilde karşımıza çıkmaktadır. Türkiye’de 1980 

sonrasında sürdürülen mücadeleler sonucunda toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda özellikle eğitim, 

sağlık, hukuk gibi geleneksel politika alanlarında belli bir duyarlılık oluşmuştur. Ancak toplumsal 

cinsiyet eşitliği bakış açısını istihdam, yetki ve karar alma süreçlerine katılım, araştırma, bütçe ve mali 
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politikalar gibi alanlara yerleştirme konusunda istenilen duyarlılık henüz oluşmamıştır (BKSGM, 

2008). 

Türkiye, Anayasa ve yasalarıyla kadın-erkek eşitliğini güvence altına almıştır. Ayrıca 

Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW) 

öncelikli olmak üzere, Avrupa Sosyal Şartı, Çocuk Hakları Sözleşmesi, ILO, OECD, AGİK gibi 

kuruluşların sözleşme, karar ve tavsiyeleri, Kahire Dünya Nüfus ve Kalkınma Konferansı Eylem 

Planı, 4. Dünya Kadın Konferansı Eylem Planı ve Pekin Deklarasyonu ve Avrupa Birliği’ne uyum 

sürecinde ulusal mevzuatına aktarması gereken kadın-erkek eşitliği ile ilgili AB direktifleri 

doğrultusunda politikalar geliştirmeyi, yasal düzenlemeler yapmayı ve bu yasaları uygulamaya 

geçirmeyi taahhüt etmiştir (BKSGM, 2008). 

Kadınlara yönelik cinsiyet ayırımcılığı birçok toplumda görülmekle birlikte, ayırımcılığının 

türü ve derecesi farklıdır. Gelişmiş ülkelerde cinsiyet ayırımcılığı, kadınların çalışma yaşamında işe 

alınma aşamasında ve terfide karşılaştıkları engeller ile aynı iş için erkeklere nazaran az ücret almaları 

gibi konularda belirginleşirken, gelişmekte olan ülkelerde belirtilen konuların yanı sıra daha çok 

şiddete uğrama ve eğitim olanaklarından yararlanamama gibi temel alanlarda gözlemlenmektedir. 

(Demirbilek, 2007) 

 1.1. Problem Durumu 

 Eğitim sistemi, kadınlar ve erkekler için kalıplaşmış rolleri sık sık yeniden üretmekte ve bu 

roller erkek ve kız çocuklarının mesleki ve eğitimsel tercihlerinde yansımasını bulmaktadır. Kızlar 

genellikle geleneksel kadın mesleklerine doğru ilerlemelerini sağlayan genel eğitim ve mesleki eğitim 

programlarına katılmaktadırlar. Üniversite düzeyinde, kız öğrenciler sosyal bölümleri daha sık tercih 

ederken erkek öğrenciler teknik bölümlere yönelmektedir. Eşitsizlik, yönetici pozisyonlarında bulunan 

kadınların sayısının erkeklere göre düşük olması temelinde öğretmenlik mesleğinde de kendini 

göstermektedir. Bu toplumsal cinsiyet kalıp yargılarını ortadan kaldırmak için en önemli etkenin 

eğitim olması nedeniyle toplumsal cinsiyet eşitliğinin bütün eğitim materyallerine yerleştirilmesi 

büyük önem taşımaktadır. 

 

Meslekler Kadın 

Parlamenter % 4 

Kamu çalışanlarının % 33 

Akademisyenlerin % 36 
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Hukukçuların % 19,7 

Doktorların % 33,8 

Okul Müdürlerinin % 4 

Kaynak: Türkiye’de Kadın 2001, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü 

 

 Eğitim ile kadınların işgücüne katılımı arasında güçlü ve olumlu bir ilişki olduğu gibi, eğitim 

kadınların sosyal yaşamını değiştirecek bir etkiye de sahiptir (Tan, 2000: 29). Ders kitaplarındaki, 

sınav sorularındaki ya da programlardaki cinsiyetçi öğeleri fark eden ve yadırgayan öğretmenlerin 

sayısı çok sınırlıdır. Artık daha fazla sayıda kadının ders kitaplarında çalışan olarak anlatılması, kadın 

ve erkek, kız ve erkek çocuklara ait bilgi, fotoğraf ve resimlerde sayısal ve niceliksel açıdan eşitlik 

sağlanmaya çalışılması gibi değişmelere karşın, toplumsal yaşamda erkeği etken, kadını edilgen olarak 

tanımlayan örneklerin, hem metinlerde hem de görsel anlatılarda hâlâ yer aldığı gözlemlenmektedir.  

Öte yandan kadınların ürettiği bilginin, geliştirdiği dilin ya da biriktirdiği deneyimlerin 

eğitimin tüm düzeylerindeki görünmezliği hâlâ geçerlidir. Lise matematik kitaplarında tek bir 

matematikçi kadın adı geçmemekte, Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortaöğretim öğrencilerine tavsiye ettiği 

100 Temel Eserde Türkiye'den Halide Edip Adıvar ve Samiha Ayverdi dışında kadın yazar 

bulunmadığı gibi dünya edebiyatı listesinde hiçbir kadın yazara yer verilmemektedir. 

Ülkemizde farklı metinleri, kadın-erkek tiplemeleri yönünden inceleyen kimi çalışmalar 

yapılmıştır. Örneğin, Helvacıoğlu, (1996), Severge (1998), Arslan (2000), Çubukçu ve Sivaslıgil 

cinsiyet imgelerinin sunuluş biçimlerini araştırmışlardır. Güneş (2008) “Ders Kitaplarında Toplumsal 

Cinsiyet Ayrımı (1990-2006)” isimli çalışmasında, siyasal iktidardaki değişimin ders kitaplarına 

yansıyan cinsiyet ayrımcılığında herhangi bir değişime yol açıp açmadığını tespit etmeye çalışmıştır. 

Bu noktadan hareketle, 2002 yılındaki iktidar değişimi öncesi ve sonrası arasında bir karşılaştırma 

yapmıştır. 1990 ile 2006 yılları arasındaki ders kitaplarının incelenmesi sonucunda, söz konusu süre 

zarfında ders kitaplarındaki cinsiyetçi tutumun azalma eğilimi gösterdiği bulunmuş ve bu azalma 

eğiliminin siyasal iktidar değişimiyle birebir bağlantılı olmadığı görülmüştür. 

2. YÖNTEM 

2. 1. Araştırmanın Amacı 

Araştırmamızın amacı öğretmen atamaları için başarılması gereken sınav olan KPSS’deki 

soruların cinsiyet ayrımı ile ilgili örneklerin tespit edilmesidir. Bu sebeple 2007-2009 yıllarında 

arasında yapılan KPSS’deki eğitim bilimleri soruları incelenmiş, frekans ve yüzde dağılımı yapılarak 
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benzer çalışmalarla elde edilen bulgular tartışılmıştır. Öğretmenlerinin temel görevlerinden biri olan 

öğrencilerde demokratik tutum geliştirme görevini önce kendilerinin öğrenmesi ve daha sonrada 

öğrencilerine öğretmesi gerekliliği göz önünde bulundurulursa, araştırma sonucunda elde edilen 

bulgular öğretmen adaylarının seçiminde yapılan sınavlarda cinsiyet ayrımcılığının yapıldığı 

görülmektedir. Araştırma sonuçlarının eğitim sistemimizde hala mevcut olan cinsiyet ayrımcılığına 

dikkat çekmesi ve bu konuda yetkililerin bilinçlendirilmeleri ve uyarılması açısından önem 

taşımaktadır. 

2. 2. Problem Cümlesi: 

 Öğretmen atamaları için ÖSYM tarafından her yıl yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı 

(KPSS)  eğitim bilimleri sorularında cinsiyet eşitsizliği yapılmakta mıdır?  

2.3. Alt Problemler: 

 1. Yıllara göre eğitim bilimleri sorularında insan figürü ne kadar yer almaktadır? 

 2. Yıllara göre eğitim bilimleri sorularında anne- baba figürü ne kadar kullanılmıştır? 

 3. Yıllara göre eğitim bilimleri sorularında erkek-kadın figürü ne kadar kullanılmıştır? 

 4. Yılara göre eğitim bilimleri sorularında meslekler ilgili örnekler verilirken meslek 

gruplarındaki cinsiyet farkları nasıl verilmiştir? 

5. 2007–2009 yılları arasında eğitim bilimleri sorularında net bir şekilde cinsiyet ayrımcılığı 

içeren soru örnekleri var mıdır?  

3. BULGULAR VE YORUM 

Araştırma sonucunda elde edilen bulgular araştırma alt problemlerine göre sınıflandırılmış ve 

tablo haline getirilerek yorumlanmıştır. 

Tablo 1. Yıllara Göre KPSS’ye Giren Öğretmen Adayı Sayısı 

Yıl Aday Sayısı 

2007 205433 

2008 237520 

2009 244269 
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Bulgulara geçmeden önce araştırma kapsamında yer alan yıllarda KPSS’ye giren öğretmen 

adayı sayısı tespit edilmiştir. Çünkü KPSS’de çıkan eğitim bilimleri sorularını kaç kişinin gördüğü ve 

sorulardan etkilendiğini tespit etmek açısından bu rakamlar önem taşımaktadır. KPSS eğitim bilimleri 

sınavına giren öğrenci –veya öğretmen adayı- sayısı Tablo 1’de verilmiştir. Tablo 1 incelendiğinde 

eğitim bilimleri sorularını görenlerin sayısı ortalama 200000-250000 arasındadır. Bu rakamda 

azımsanacak bir rakam değildir. 

3.1. Birinci alt probleme ait bulgular 

KPSS’de eğitim bilimleri bölümünde sınava girenlere 120 soru sorulmaktadır. Bu sorularda 

2007-2009 yılları arasında sorulan sorularda öncelikle insan figürü olan soru sayıları tespit edilmiştir. 

Araştırma sonucunda 2007 yılında 90, 2008 yılında 99 ve 2009 yılında da 101 insan figürü içeren soru 

sorulduğu tespit edilmiştir. Bu da insan figürü olan soruların her yıl giderek arttığını göstermektedir. 

Tablo 2. KPSS’deki Eğitim Bilimleri Sorularındaki İnsan Figürü Dağılımı 

Yıl 

İnsan Figürü Olan 

Soru Sayısı 

İnsan Figürü 

Olmayan Soru 

Sayısı 

Toplam Soru Sayısı 

N % N % N % 

2007 90 75 30 25 120 100 

2008 99 82,5 21 17,5 120 100 

2009 101 84,2 19 15,8 120 100 

3.2. İkinci alt probleme ait bulgular 

Tablo 3. KPSS’deki Eğitim Bilimleri Sorularındaki Anne-Baba Figürü Dağılımı 

Yıl 
Anne Figürü Baba Figürü Toplam Sayısı 

N % N % N % 

2007 28 66,7 14 33,3 42 100 

2008 18 64,3 10 35,7 28 100 

2009 11 50 11 50 22 100 

Toplam 57 62 35 38 92 100 
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Tablo 4. KPSS’deki Eğitim Bilimleri Sorularındaki Anne-Baba Figürü ile Soru Sayısı Dağılımı 

Yıl 

Anne Figürü soru 

sayısı 

Baba Figürü soru 

sayısı 
Toplam Soru Sayısı 

N % N % N % 

2007 12 66,7 6 33,3 18 100 

2008 6 66,7 3 33,3 9 100 

2009 11 50 11 50 22 100 

Toplam 29 59,2 20 40,8 49 100 

 

Tablo 3 ve Tablo 4 incelendiğinde eğitim bilimleri sorularında anne figürünün daha çok 

kullanıldığı görülmektedir. İlk bakışta aslında bu olumlu bir durum gibi görünmekle birlikte anne 

figürü kullanılan sorularda genelde kadının çocuk yetiştirmesi ve bununla ilgili görevleri üzerinde 

durulmaktadır. Bu da yine annenin görevinin çocuk büyütmek ve çocuğunun her türlü sorunuyla 

sadece annesinin ilgilenmesi gerekliliğinin olduğunu anımsatmaktadır. 

 

3.3. Üçüncü alt probleme ait bulgular 

Tablo 5. KPSS’deki Eğitim Bilimleri Sorularındaki Kadın-Erkek Sayısı Dağılımı 

Yıl 
Kadın adı sayısı Erkek adı sayısı Toplam Sayısı 

N % N % N % 

2007 24 54,55 20 45,45 44 100 

2008 43 48,31 46 51,69 89 100 

2009 48 44,44 60 55,56 108 100 

Toplam 115 47,72 126 52,28 241 100 

 

Tablo 5’de de görüldüğü üzere 2007-2009 yılları arasında sorulan sorulardaki kadın erkek 

dağılımı eşit değildir. İncelenen yıllar arasında sadece 2007 yılında kadın adı sayısı, erkek adı 
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sayısından fazladır. Diğer iki yılda erkek adı sayısı, kadın adı sayısından fazladır. Bu da sorulan 

sorularda bile cinsiyet ayrımcılığı yapıldığının bir göstergesidir.  

3.4. Dördüncü alt probleme ait bulgular 

Sorularda verilen örneklerdeki meslek grupları incelendiğinde erkek-kadın oranı birbirine 

hemen hemen eşit olmasına rağmen müdür olarak verilen örneklerin hepsinde figürlerin erkek ismi 

kullanılması dikkat çekicidir. Bu da erkeklerin yönetici olarak görülmesi daha doğrusu kadınlardan 

idareci olunmayacağı düşüncesinin hakim olduğunun bir göstergesidir. Ayrıca 2007-2009 yılları 

arasında verilen meslek örneklerinde kadınların daha çok öğretmen olarak gösterilmesi dikkat 

çekicidir. Aşağıdaki TÜSİAD’ın (2008) hazırladığı “Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği: 

Sorunlar, Öncelikler Ve Çözüm Önerileri” adlı raporda alınan tabloda MEB’de çalışan yöneticilerin 

cinsiyet dağılımlarına bakıldığında da aslında hazırlanan soruların ülkemizdeki mevcut olan durumu 

yansıttığı görülmektedir. 

Tablo 6. Milli Eğitim Örgütünde Görev Yapan Yöneticilerin Cinsiyete Göre Dağılımı 

Unvanı/Görevi 

Cinsiyet 

Kadın Erkek Toplam 

Sayı % Sayı % Sayı 

Müsteşar - 0,000 1 100,00 1 

Müsteşar Yardımcısı 

Asil 

Vekil 

- 

- 

- 

0,000 

7 

6 

1 

100,00 7 

Genel Müdür 

Asil 

Vekil 

1 

- 

1 

6,25 

15 

10 

5 

93,75 16 

Genel Müdür Yardımcısı 

Asil 

Vekil 

2 

1 

1 

6,45 

29 

23 

6 

93,55 31 
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Daire Başkanı 

Asil 

Vekil 

9 

9 

- 

11,39 

70 

66 

4 

88,61 79 

Bakanlık Şube Müdürü 

Asil 

Vekil 

69 

66 

3 

18,80 

298 

290 

8 

81,20 367 

İl Milli Eğitim Müdürü 

Asil 

Vekil 

- 

- 

- 

0,000 

92 

66 

26 

100,00 92 

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı 

Asil 

Vekil 

3 

3 

- 

1,07 

278 

263 

15 

98,93 281 

İlçe Milli Eğitim Müdürü 

Asil 

Vekil 

4 

4 

- 

0,58 

684 

541 

143 

99,42 688 

İl-İlçe Şube Müdürü 

Asil 

Vekil 

46 

45 

1 

3,01 

1483 

1301 

182 

95,99 1529 

Öğretmen/okul Müdürü 

Asil Müdür 

Müdür Vekili 

Müdür Yetkili Öğretmen 

1873 

748 

117 

1008 

8,78 

19465 

14842 

704 

3919 

91,22 21338 

Öğretmen/Müdür Baş Yardımcısı 369 8,34 4055 91,66 4424 
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Öğretmen/Müdür Yardımcısı 3302 11,02 26650 88,98 29952 

Genel Toplam 5678 9,66 53127 90,34 58805 

 

Toksöz’ün (2004) de belirttiği gibi maalesef kadınların işgücü piyasasındaki konumları 

mevcut toplumsal cinsiyet rolleri, geleneksel ataerkil değerler ve ayrımcılık tarafından 

belirlenmektedir. Çalışan kadınların çoğunlukla belirli meslek alanlarına veya pozisyonlara sıkışmış 

oldukları görülmektedir. “Erkek işi” olarak tanımlanan işler daha saygın ve daha fazla ücretli olurken, 

bir işin kadınla tanımlanıyor olması, onun rahatlıkla “düşük statülü, düşük ücretli” olmasına yol 

açabilmektedir. Kadınların geleneksel olmayan istihdam alanlarında her geçen gün sayıca artmalarına 

karşın, bu konuda yapılan yasal düzenlemeler kadının toplumdaki rolüne ilişkin zihniyet yapılarını ve 

geleneksel yaklaşımları köklü bir biçimde değiştirmek açısından yeterli olmamaktadır.  

Tablo 7. KPSS’deki Eğitim Bilimleri Sorularındaki Mesleklerin Cinsiyetlere Göre Dağılımı 

Meslekler 
2007 2008 2009 

Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın 

Öğretmen 1 1 3 3 5 7 

Biyoloji uzmanı - - - 1 - - 

Avukat - - - 1 - 1 

Müdür - - - - 2 - 

Doktor - - - - 1 - 

Toplam 1 1 3 5 8 8 

 

3.5. Beşinci alt probleme ait bulgular 

2008 yılında sorulan 67. soru incelendiğinde verilen örnek şöyledir: “Berrin öğretmen 30 

yaşlarındayken tanıştığı Mehmet beyi son şansı olarak gördüğü için mesleği bırakır ve onla evlenir. 2 

çocuk sahibi olan Berrin Hanım evin tüm sorumluluğunu üstlenir. Zamanla eşinin ilgisizliğinden 

şikayet etmeye başlar. 60 yaşına geldiğinde iyi çocuklar yetiştirmiş ve onları mutlu bir evlilik 

yapmalarına yardım etmiş fakat tek sorunu kocasıyla olan geçimsizliğidir. Kocasının sadece ekonomik 

masraflarını karşıladığını ve neden böyle bir evlilik yaptığını düşünmeye başlamıştır. Son olarak da 



II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi  1817  
 

II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongre Kitabı 

kocasından ayrılmak istemekte fakat nerde kalacağını bilememektedir”. Bu örnekte cinsiyet eşitsizliği 

ile ilgili olarak görülen olaylar şunlardır:  

1- 30 yaşına gelen bir bayan artık evlenmesi gerekmektedir.  

2- Berrin karakterinin mesleği öğretmenliktir. 

3- Kocası iş gezilerine çıktığı için işini bırakıp ev işlerine bakması gerekmektedir. 

4- İki çocuğun yetişmesinde tek başına uğraş vermiştir. 

5- Kocası ekonomik masraflarını karşıladığı için onunla birliktedir. 

6- Kocasıyla mutlu bir birlikteliği olmadığı halde kalacağı bir yer olmadığından ondan 

ayrılamamaktadır. 

 Yukarıdaki maddeler daha da çoğaltılabilir. Ancak bir soruda bile bu kadar cinsiyet eşitsizliği 

ve kadına bakış açısı açıkça verilmektedir ki; ve bu örnek geleceğin nesilleri yetiştiren öğretmen 

adaylarının seçiminde kullanılan bir sınavda kullanılmaktadır. 

 2007 yılındaki 67. soruda da lise son sınıfta okuyan Ayşe küçüklüğünden beri mühendis 

olmak istiyor. Ancak babası mühendisliğin kadınlara uygun bir meslek olmadığını söylüyor. Babası 

kızının, kadınlara uygun olduğunu düşündüğü öğretmenlik mesleğini seçmesini istiyor. Ayşe’de 

meslek konusunda kararsızlığa düşüyor. Bu örnekte de kadının yapabileceği mesleklerin olduğu ve en 

uygun mesleğinde öğretmenlik mesleği olduğu vurgulanmaktadır. 

 2008 yılındaki başka bir soruda verilen örnek de Zeynep öğretmen öğrencisi Sevdanın 

yüzündeki morlukları fark ediyor. Sebebini araştırıyor fakat Sevda hemen cevap vermek istemiyor. 

Sevda arkadaşlarıyla kafeteryada otururken babasının onu gördüğünü ve erkeklerle arkadaşlık ettiği 

için onu dövdüğünü söylüyor. Bu örnekte de kadının daha baba evinde şiddetle tanıştığını ve genç bir 

kızın erkek arkadaşının olamayacağı vurgulanıyor. 

 Ayrıca 2007 yılındaki 98. sorudaki örnek “anasına bak kızını al” ve 2008 yılındaki 107. soruda 

da kadına özgü cinsiyet rolüyle ilgili kalıp yargılarına sahip bir öğrenci ile ilgili sorular bulunmaktadır. 

Kadınların çalışma yaşamında önlerinde duran en büyük engellerden birisi, belki de en zor 

değiştirilebilecek olan ev ve iş yaşamı arasında yaşanan bölünme ve çalışan kadından evde de 

beklenen toplumsal cinsiyet rolleridir. Bu roller evde kadın işi olarak görülen ihtiyaçların 

karşılanması, çocuk bakımı, yaşlı ve hasta bakımı, vb rollerdir. Bu rollerin kadınların sorumluluğunda 

olduğunu kabul eden anlayışın, yasalarda kısmen eşitlikçi önlemler alınsa da, toplumsal bakış açısı 

değişmeden bugünden yarına değişmesi kolay görülmemektedir. Bu sorumlulukların yasalarla 

paylaştırılmasının yanı sıra okul öncesi eğitimden, hatta evdeki bebeklik dönemindeki eğitimden 

başlayarak kurumsallaşan, toplumsal cinsiyet rollerini sorgulayan bir eğitim sisteminin ülkemizde 

oturtulması gerekmektedir. (Kuzuca, 2007) 
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4. SONUÇ ve ÖNERİLER 

4. 1. Sonuç 

Günümüzde insan haklarının vazgeçilmez bir hak olarak algılandığı ülkelerde, kadınların 

erkeklerle eşit haklara sahip olmaları, insan haklarının bir gereği olarak değerlendirilmekte ve 

kadınların siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik hayata katılımını sağlayacak tüm haklardan erkeklerle 

eşit şekilde yararlanmaları gerektiği kabul edilmektedir. Bu anlayış, uluslararası insan hakları 

belgelerinde, uluslararası sözleşmelerde, ülkelerin yasalarında yer almasına rağmen, kadınlar için hala, 

ülkelerinin gelişmişlik düzeyi ne olursa olsun hayatın temel alanları olan eğitim, sağlık, çalışma 

hayatı, siyaset ve karar alma mekanizmalarına katılım açısından fırsat eşitliğinin sağlanamadığı 

görülmektedir. 

KPSS’ye giren öğretmen adayı sayısı yılda ortalama 200000-250000 arasındadır. Bu rakamda 

azımsanacak bir rakam değildir. Çünkü KPSS’de çıkan eğitim bilimleri sorularını kaç kişinin gördüğü 

ve sorulardan etkilendiğini tespit etmek açısından bu rakamlar önem taşımaktadır. 

KPSS’de eğitim bilimleri bölümünde sınava girenlere 120 soru sorulmaktadır. Bu sorularda 

2007-2009 yılları arasında sorulan sorularda verilen örneklerde kullanılan insan figürü olan soru 

sayıları tespit edilmiş ve 2007 yılında 90, 2008 yılında 99 ve 2009 yılında da 101 insan figürü içeren 

soru sorulduğu tespit edilmiştir.  

Anne figürünün daha çok kullanıldığı görülmektedir. İlk bakışta aslında bu olumlu bir durum 

gibi görünmekle birlikte anne figürü kullanılan sorularda genelde kadının çocuk yetiştirmesi ve 

bununla ilgili görevleri üzerinde durulmaktadır. Bu da yine annenin görevinin çocuk büyütmek ve 

çocuğunun her türlü sorunuyla sadece annesinin ilgilenmesi gerekliliğinin olduğunu anımsatmaktadır. 

2007-2009 yılları arasında sorulan sorulardaki kadın erkek dağılımı eşit değildir. İncelenen 

yıllar arasında sadece 2007 yılında kadın adı sayısı, erkek adı sayısından fazladır. Diğer iki yılda erkek 

adı sayısı, kadın adı sayısından fazladır.  

Verilen örneklerdeki meslek grupları incelendiğinde erkek-kadın oranı birbirine hemen hemen 

yakın olduğu görülmüştür. Fakat müdür olarak verilen örneklerin hepsinde erkek ismi kullanılması ve 

kadınların daha çok öğretmen olarak gösterilmesi dikkat çekici bir husustur.  

Cinsiyet eşitsizliği ve kadına bakış açısı açıkça verilmektedir ki ve bu örneklerin geçtiği 

sorular geleceğin nesilleri yetiştiren öğretmen adaylarının seçiminde kullanılan bir sınavda 

kullanılmaktadır. 

Cinsiyet eşitsizliği ile ilgili olarak sorularda görülen olaylardan bazıları şunlardır:  

1- 30 yaşına gelen bir bayan artık evlenmesi gerekmektedir.  

2- Öğretmen örneklerinde çoğunlukla bayan ismi kullanılmıştır. Berrin, Zeynep vb.  
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3- Kadının kocası iş gezilerine çıktığı için kendi işini bırakıp ev işlerine bakması 

gerekmektedir. 

4- İki çocuğun yetişmesinde kadın tek başına uğraş vermiştir. 

5- Kocası ekonomik masraflarını karşıladığı için onunla birliktedir. 

6- Kocasıyla mutlu bir birlikteliği olmadığı halde kalacağı bir yer olmadığından ondan 

ayrılamamaktadır. 

7- Kadından mühendis olmaz.  

8- Kız öğrencinin hiç erkek arkadaşı olmaz. 

9- Kız öğrenci arkadaşlarıyla kafeteryada oturamaz. 

 Ayrıca 2007 yılındaki 98. sorudaki örnek “anasına bak kızını al” ve 2008 yılındaki 107. soruda 

da kadına özgü cinsiyet rolüyle ilgili kalıp yargılarına sahip bir öğrenci ile ilgili sorular da 

bulunmaktadır. 

 

4. 2. Öneriler 

Bu araştırmadan elde edilen sonuçlar ışığında aşağıdaki öneriler araştırmacılara ve yetkililere 

verilebilir:  

 1- Sınav sorularının cinsiyetçi öğelerden arındırılması, soruların daha eşitlikçi ve olumlu 

modeller sunması yönünde olumlu adımlar atılmalıdır. 

 2- Ülkemizin imzaladığı uluslar arası sözleşmeler çerçevesinde alınan kararların uygulamada 

da gösterilmesi açısından tedbirler alınmalıdır. 

3- Sınav sorularının yanı sıra ders kitapları, masal, öykü, roman v.b gibi yazınsal metinlerin ve 

öteki yardımcı ders gereçlerinin de benzer eleştirel yaklaşımlarla seçilmesi ve sunulması, yarının 

toplumlarının benimseyecekleri rol modellerine bilimsel çalışmaların olumlu katkılarının yansımasına 

olanak sağlayacaktır. 

4- Öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumlarının ders programlarında toplumsal cinsiyete 

ilişkin dersler açılması, gelecekte görev yapacak öğretmenlerin bu konudaki duyarlılıklarının 

gelişmesi açısından önem taşımaktadır. 

5- Toplumsal cinsiyet eşitliği anlayışının yerleştirilmesi sosyoekonomik ve siyasal 

göstergelere yansıyan eşitsizliklerin giderilmesi açısından son derece önemlidir. Ülkemizde kadınların 

sosyal ve ekonomik konumlarını iyileştirmek için sorumluluğu bulunan tüm taraflarca çalışmalar 

yapılması ve olumsuz göstergelerin iyileştirilmesi gerektiği açıktır. 
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DEMOKRATİK TUTUM VE DAVRANIŞLARIYLA İLGİLİ 
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ÖZET 

 Demokrasinin klasik tanımı “halkın halk tarafından yönetimidir” şeklinde yapılabilir. Ancak, 

demokrasi birçok özelliği bünyesinde barındıran kapsamlı bir olgudur. Bu yüzden, demokrasi hem 

siyasal seçimlerin özgürce yapılmasını hem de çoğunluğun çıkarlarının yöneticiler tarafından temsil 

edilmesini gerektirir.  

Araştırmanın temel amacı, üniversite gençliğinin (öğrencilerinin) demokratik tutum ve 

davranışlarıyla ilgili görüşlerini belirlemektir. Araştırmada, Çanakkale Onsekiz Mart Fakültelerinde 

(Eğitim, Fen-Edebiyat, Mühendislik ve Ziraat) öğrenim gören 400 genç örneklem grubuna alınmıştır. 

Veri toplamak için araştırmacı tarafından hazırlanan anket kullanılmıştır. Anket,  üniversite 

gençliğinin demokratik tutum ve davranışlarıyla ilgili görüşlerini belirlemeye yönelik 26 maddeden 

oluşmaktadır. Anket Likert tipi şeklinde oluşturulmuş ve her maddenin karşısında 5= Tamamen 

Katılıyorum, 4= Katılıyorum, 3= Kısmen Katılıyorum, 2= Katılmıyorum 1= Tamamen Katılmıyorum 

biçiminde seçenekler yer almıştır. Veriler t testi ve varyans (F) kullanılarak analiz edilmiş ve 

tablolaştırılarak yorumlanmıştır. Sonuçta, üniversite gençliğinin demokratik tutum ve davranışlarıyla 

ilgili görüşlerinin cinsiyetlerine ve öğrenim gördükleri fakültelere göre değişkenlik gösterdiği, 

ailelerinin aylık gelirleri, babalarının öğrenim durumu ve annelerinin öğrenim durumuna göre ise 

değişkenlik göstermediği bulunmuştur. 

Anahtar Sözcükler: Demokrasi, Üniversite, Üniversite Gençliği, Tutum, Davranış 
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ABSTRACT 

 The conventional definition of democracy can be expressed as “ the administration of people 

by themselves” However democracy is a comprehensive phenomenon which covers several 

characteristics. Therefore, democracy requires both  the application of political elections freely and the 

representation of interests of the majority by the administrators. 

 The aim of this study is to determine university youth’ (students’) opinions about democratic 

attitudes and behaviours. In the study, 400 subjects attending different faculty (Education Faculty, 

Science- Literature, Engineering and Agriculture)  of Çanakkale Onsekiz Mart university were 

evaluated. In order to obtain the data, a questionnaire was prepared by the researcher. This 

questionnaire consists of 26 items to determine the democratic attitudes and behaviours of university 

youth. The questionnaire was designed in Likert style and each item follows 5: strongly agree, 4: 

agree, 3: partly agree, 2: don’t agree, 1: never agree. The data were analyzed through test t and 

variance (F) and assessed through tables. In the end, it was reached that the students’ ideas about 

democratic attitudes and behaviours change according to gender and the faculties that they attend but, 

on the other hand the salaries of their families, the educational status of their father and mothers do not 

have any effects on this issue. 

 Key Words: Democracy, Universty, Universty Youth, Attitude, Behaviour. 

 

GİRİŞ 

 İnsan ya da insan topluluklarının yönetimine ilişkin farklı görüşlerin tarihi, insanlığın ilk 

dönemlerine kadar dayanmaktadır. Bu farklı görüşler içerisinde, demokrasinin çekirdeğini oluşturan 

yaklaşımlar da yer almaktadır. Özellikle, her bireyin yönetim sürecinde söz sahibi olma beklentisi 

insanlar için demokratik bir toplum yapılanmasını zorunlu hale getirmiştir. 

 Günümüzde, dünyadaki ülkelerin çoğu ve özellikle de aralarında en az demokratik olanları 

bile demokratik rejimle idare edildiklerini iddia etmektedirler. Bu da göstermektedir ki, demokrasi 

meşru, aranan ve istenen bir yönetim sistemi olarak dünyada çok yaygın kabul görmektedir. Bir 

siyasal sistemin demokrasi olarak nitelendirilebilmesi şüphesiz her şeyden önce demokrasi kavramının 

içeriğinin belirlenmesine bağlıdır. Demokrasinin klasik tanımı “halkın halk tarafından yönetimidir” 

(Kıncal; 2004: 68) şeklinde yapılabilir. Ancak demokrasi bir çok özelliği bünyesinde barındıran 

kapsamlı bir olgudur. Bu yüzden, demokrasi hem siyasal seçimlerin özgürce yapılmasını hem de 

çoğunluğun çıkarlarının yöneticiler tarafından temsil edilmesini gerektirir. Bu öğelerden herhangi 

birine öncelik vermek tehlikelidir (Touraine; 1997: 98). 



II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi  1823  
 

II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongre Kitabı 

 Her şeyden önce demokrasi bir kültür meselesidir ve demokrasi kültürünün temelinde de esas 

olarak, “kendime istediğim özgürlükleri başkasına da tanımak gereklidir” anlayışı yatmaktadır. Aynı 

şekilde, demokrasi kültürünün temelinde, önce “kendine saygı” sonra bu saygının “insana saygı” 

biçimine dönmüş hali yer almaktadır (Kongar; 1997:19). 

 Demokrasi değerler sistemidir ve bu değerler verimli bir şekilde işletilebildiği sürece ayakta 

kalabilir. Demokratik değerlerin tam bir listesini ortaya koymak mümkün olmamakla birlikte, temel 

değerler arasında; başta eşitlik olmak üzere katılma, kararları serbest tartışma ortamında alma, uzlaşma 

geleneği, şiddetten kaçınma, insana değer verme, hürriyet ortamı, hoşgörü, serbest düşünme ve 

düşündüklerini ifade etme, çoğulculuk, hukuk devleti ve fırsat eşitliği gibi değerler sayılabilir  

(Büyükkaragöz; 1989: 26; Çam; 1984: 155). 

 Roche, demokrasinin önemli değerlerinin, kişisel tercihler, sıradan günlük kararların ve hayati 

öneme haiz kararların alınmasında samimi bir işbirliğinin sağlanması, güç ve kontrol, etki etme ve 

karar alma olduğunu belirtirken, Beyer yalnızca bunların değil; aynı zamanda eleştirel düşünme, 

görüşlerini yansıtma, ahlaki alışkanlıkları tartışma ve zıt görüşleri yansıtmanın da demokratik yapılar 

için önemli olduğunu ifade etmektedir. Ayrıca Sehr de demokraside sosyalleşme sürecinin önemini ve 

işbirliğinin gerekliliğini vurgulamaktadır (Rainer ve Guyton; 199: 122). 

 Şüphesiz aile ilk ve en temel sosyalleştirici kurumdur. Yeni yetişen bireylere, yani çocuklara 

ve gençlere toplumun genel değerleri, özellikle de siyasal değerler, inançlar ve kişisel yönelimler ilk 

olarak ailede aktarılır. Bireylerin ailelerinden sonra karşılaştıkları toplumsal kurum okuldur. Bu 

yönüyle, okulların öğrencilerine hangi değerleri kazandırmaya çalışacakları ve hangilerinin 

demokrasiyi destekler nitelikte olduğu önemli bir noktadır. Ancak, demokratik tutum ve davranışların 

kazandırılması sadece eğitim kurumlarının (ilköğretim, ortaöğretim, yükseköğretim) görev ve 

sorumluluğunda değil; aile, sosyal çevre, siyasal kurumlar sivil toplum kuruluşları, kitle iletişim 

araçları gibi tüm kurumların görev ve sorumluluğundadır. 

 Demokratik tutum ve davranışların kazanılması ve hayata geçirilmesi o toplumun bütün 

vatandaşlarının yerine getirmesi gereken gerekliliklerdir. Bu noktada, demokratik tutum ve 

davranışların bireylere kazandırılması ve bunların hayata geçirilebilmesinde önemli bir yere sahip olan 

kurumlar (aile, okul, sosyal çevre, kitle iletişim araçları vb.)  ve bunların bireylere demokratik tutum 

ve davranışları kazandırmaları yönündeki yeterlilikleri ile ilgili Türkiye’de ve dünyada çok sayıda 

araştırma yapılmıştır. Bu konuda Türkiye’de yapılan çalışmalar değerlendirildiğinde şu sonuçlara 

ulaşıldığı görülmektedir. 

 Gülmez tarafından 1994 de yapılan “İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi” adlı çalışmada, 

insan hakları ve demokrasi eğitiminin hukuksal dayanakları, ulusal ve uluslar arası belgelerdeki yeri 
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ve önemi ilköğretim programları ve ders kitaplarındaki yeri, bu konuda yapılan ulusal ve uluslar arası 

toplantılar ve sonuç bildirileri ele alınmıştır. 

 Kıncal’ın yapmış olduğu bir araştırma (Vatandaşlık Eğitiminin Sınırları 1998) sonucuna göre,  

ülkemizdeki demokratik değerlerin bilgi olarak mevcut olduğu, ancak yeterli ölçüde davranışa 

dönüştürülemediği bulunmuş; bu noktada Kıncal, demokratik değerlerin davranışa 

dönüştürülmesindeki tek yükümlülüğün okullara yüklenmemesi gerekliliği belirterek bu konudaki 

sorumluluğun aile, okul, kitle iletişim araçları ve diğer kurumlar tarafından paylaşılmasını ifade 

etmiştir. 

 “Siyasal Katılma ve Katılma Davranışına Ailenin Etkisi” konulu çalışmasında Uysal (1984) 

katılma davranışının oy verme ile sınırlı olmaması gerektiğini demokratik değerleri benimsemenin 

demokrasinin devamlılığını sağlaması bakımından tek başına yeterli olmayacağını ileri sürerek şu 

sonuçlara ulaşmıştır: 

 a) Demokrasi, halkın yönetim sorunları ile ilgilenip yeterli bilgi sahibi olmasını ve siyasal 

yaşamda etkin rol almasını gerektirir. 

 b) Katılma ve uzlaşma gibi demokratik davranışları bireylere kazandırma ve sürekliliğini 

sağlamada ailenin etkisinin olduğu hipotezi doğrulanmıştır. 

 c) Demokratik etkilemenin işlerlik kazanması daha çok yapısal bir sorun olarak görülmektedir. 

 Yeşil tarafından 2002 de yapılan “Okul ve Ailede İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi konulu 

araştırmada da aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır: 

 a) Demokrasi bir kültür ve zihniyet sorunu olup daha çok yaşanarak ve gözlemlenerek 

öğrenilebilmektedir. Demokrasi eğitimi açısından okul ve aileyi önemli kılan en belirleyici faktör, bu 

iki eğitim kurumunun (aile ve okul) ortamsal yapısıdır. 

 b) Demokrasi eğitiminde iki önemli eğitim ortamı olmasına rağmen okul ve aile tek başlarına 

bu önemli işlevi tam olarak yerine getirememektedir. Bu konuda okul-aile işbirliğinin sağlanması 

büyük önem taşımaktadır. 

 c) Aile ortamı sınıf ortamına göre fiziksel, bilgi ve kural boyutlarında yer alan bütün özellikler 

açısından; ifade,  katılım ve sosyal ilişkiler boyutlarında çoğu özellik açısından; sorumluluk boyutunda 

yer alan on bir özelliğin ise yalnızca altısı açısından daha uygundur. Ailenin, sınıf ortamına göre en 

zayıf kaldığı boyut sorumluluk boyutudur. 

 Demokrasinin bütün ilke ve kurumlarıyla yerleşmesi, bir yaşayış biçimi olarak 

benimsenmesiyle mümkündür. İnsan duyduğunu, okuduğunu ezberleyebilir, tavsiye edileni kabullenir, 
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kendi yaptığını öğrenir. İstenilen davranışın öğrenecek kişi tarafından mutlaka yapılması gerekir. Bu 

sağlam psikolojik ilke ışığında demokratik yaşayış demokratik yolla öğrenilebilir. Demokratik tutum 

ve davranışları benimseyen iyi vatandaş; bağımsız düşünebilen, problem çözmede bilimsel 

yöntemlerden yararlanabilen, kendine ve çevresine karşı dürüst davranabilen, açık fikirli, karşı fikrin 

karşısındaki insanın saygıdeğer olduğunu içtenlikle kabul edebilen, eleştirebilen, bilimsel gerçekleri 

kabul edebilen, alçak gönüllü olabilen, kendisine açıklanan bilgiler için ispat isteyebilen bir kişiliğe 

sahiptir (Büyükkaragöz; 1994:26).  

 Üniversite gençliği de yukarıda belirtilen demokratik tutum ve davranışları yerine getirebilen 

ve getirebilecek yeterliliğe sahip olan bir gruptur.  

Literatürde değişik tutum tanımlarına rastlanmaktadır. Tezbaşaran’a (1996) göre tutum, belirli 

nesne, durum, kurum, kavram ya da diğer insanlara karşı öğrenilmiş, olumlu ya da olumsuz tepkide 

bulunma eğilimdir. Tavşancıl’a (2002) göre tutum, yaşantı ve deneyimler sonucu oluşan, ilgili olduğu 

bütün obje ve durumlara karşı bireyin davranışları üzerinde yönlendirici ya da dinamik bir etkileme 

gücüne sahip duygusal ve zihinsel hazırlık durumudur. Demirel’e (1993) göre ise tutum, bireyi belli 

insanlar, nesneler ve durumlar karsısında belli davranışlar göstermeye iten öğrenilmiş eğilimlerdir. 

Kağıtçıbaşı’na (1983) göre ise tutum, kendileri gözlenemeyen fakat gözlenebilen bazı davranışlara yol 

açtığı varsayılan eğilimlerdir. Yapılan tanımlara göre, bireylerin çeşitli objelere, fikirlere ve olaylara 

ne şekilde tepkide bulunacağı büyük ölçüde tutumları tarafından şekillenmektedir. Bir bireyin 

tutumunun bilinmesi, gelecekte nasıl davranacağı ile ilgili bir kestirmeye olanak tanımaktadır. Bu 

nedenle ölçülmesi büyük önem taşımaktadır (Bilgin, 1985). 

Davranışın tayin edicisi olan bütün psikolojik verilerin ölçülmesinde olduğu gibi tutumların 

ölçülmesi de vasıtalı olarak mümkündür. Yani tutumun doğrudan doğruya bizzat kendisini ölçebilmek 

mümkün değildir. Bu takdirde tutumları ölçerken ne yapacağız? Tutumları, mesela herhangi bir siyasi 

partiye karşı olan tutumları ölçmek istiyorsak, tutumun şahıslardaki yoğunluk derecesine göre bir 

sınıflama yapmamız gerekecektir. Bu takdirde kişilere yönelteceğimiz anket sorusu çeşitli derecelere 

karşılık gelen bir sınıflamaya göre yanıtlanacak ve böyle bir sınıflamada ortaya çıkabilecek şıklar, 

nefret edenler-ilgisizler-hoşlananlar ve aşırı taraftar olabilir (Bilgiseven, 1982). Biz de bu bilgiler 

ışığında üniversite gençliğinin demokratik tutumlarını likert tipi anketle ölçmeye çalıştık. Buradan 

hareketle, üniversite gençliğinin (öğrencilerinin) demokratik tutum ve davranışlarıyla ilgili 

görüşlerinin belirlenmesi bu araştırmanın problemini oluşturmaktadır. 

ARAŞTIRMANIN AMACI 

 Araştırmanın temel amacı, üniversite gençliğinin (öğrencilerinin) demokratik tutum ve 

davranışlarıyla ilgili görüşlerini belirlemektir. Bu temel amaç çerçevesinde aşağıdaki sorulara cevap 

aranmıştır. 
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1. Üniversite gençliğinin demokratik tutum ve davranışlarıyla ilgili görüşleri cinsiyetlerine göre,  

farklılaşmakta mıdır? 

2. Üniversite gençliğinin demokratik tutum ve davranışlarıyla ilgili görüşleri öğrenim gördükleri 

fakültelere göre,  farklılaşmakta mıdır? 

3. Üniversite gençliğinin demokratik tutum ve davranışlarıyla ilgili görüşleri ailelerinin aylık 

gelirlerine göre,  farklılaşmakta mıdır? 

4. Üniversite gençliğinin demokratik tutum ve davranışlarıyla ilgili görüşleri babalarının eğitim 

durumlarına göre,  farklılaşmakta mıdır? 

5. Üniversite gençliğinin demokratik tutum ve davranışlarıyla ilgili görüşleri annelerinin eğitim 

durumlarına göre,  farklılaşmakta mıdır? 

SAYILTILAR 

1. Örnekleme alınan gençlerin ankete verdikleri cevapların üniversite gençliğinin demokratik tutum ve 

davranışlarıyla ilgili görüşlerini yansıttığı, 

2. Güvenirlik ve geçerlik çalışması yapılıp, uzman görüşleri alınarak hazırlanan ölçme aracının 

araştırma kapsamındaki alt problemleri ortaya koyabileceği,  

3. Görüşlerine başvurulan gençlerin samimi görüş belirttikleri varsayılmaktadır. 

  SINIRLILIKLAR 

 Bu araştırma, 

1. 2009-2010 öğretim yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Fen-Edebiyat 

Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Ziraat Fakültesinde öğrenim gören 400 genç ile, 

2. Üniversite gençliğinin demokratik tutum ve davranışlarını belirlemeye yönelik olarak ankette yer 

alan 26 ifade ile sınırlı tutulmuştur. 

 ÖNEMİ 

Toplumun en dinamik kesimini teşkil eden gençler aynı zamanda bir ülkenin geleceğinin 

teminatıdır. Bu yönüyle, demokrasinin benimsenmesinde toplumsallaştırma sürecinin üst düzeyde 

gerçekleştirildiği kurumlar olan yüksek öğrenim kurumlarının önemi büyüktür. Her toplumun en 

dinamik olduğu kadar en akışkan ve hareketli kesimi olan gençlerin öğrenim gördükleri bu kurumlar 

aktif katılımın öğrenilmesi yönünde eğitim öğretim vermektedir. Demokrasilerin temelinde yatan olgu, 

bireylerin kendi kendini yöneten küçük gruplar içinde aktif katılım yoluyla deneyim sahibi olmalarını 

gerçekleştirmektir. Bireylere ilk ve orta öğretimlerine göre daha özgür bir ortam sağlayan üniversiteler 

demokrasilerin gelişmesi için gereken araştırıcı kişiliğin bireylerde geliştirilmesinde önemli rollere 

sahiptirler(Kenez, 1993). 
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YÖNTEM 

Evren: 

 Araştırmanın evrenini Çanakkale Onsekiz Mart  Üniversitesi Fakülte, Yüksekokul ve 

Enstitülerinde öğrenim gören gençler oluşturmaktadır. 

Örneklem: 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin mevcut Fakülte, Yüksekokul ve Enstitülerinden şans 

(random) yoluyla seçilen Eğitim Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Ziraat 

Fakültesinden 450 gence anket uygulanmıştır. Anketi yanlış ya da eksik cevaplayanların 

çıkarılmasıyla 400 genç örnekleme alınmıştır.  

Tablo I. Gençlerin cinsiyet fakülte ailelerinin gelir durumu babalarının ve annelerinin öğrenim 

durumuna göre dağılımları  

 

Gençlerin Genel Özellikleri f % 

Cinsiyet 

Erkek 277 69.3 

Kız 123 30.7 

Toplam 400 100.0 

Fakülte 

K. K. Eğitim Fakültesi 100 25.0 

Fen-Edebiyat Fakültesi 100 25.0 

Eczacılık Fakültesi 100 25.0 

Mühendislik Fakültesi 100 25.0 

Toplam 400 100.0 

Ailenin Aylık Geliri 

666 TL’den aşağı 52 13.0 

666- 1000 TL arası 100 25.0 

 1000-1500 TL arası 126 31.5 

 1500-2000 TL arası 80 20.0 

2500 YTL’den  fazla 42 10.5 
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Toplam 400 100.0 

Babanın Öğrenim Durumu 

Okuma- yazma bilmiyor 16 4.0 

İlkokul mezunu 121 30.3 

Ortaokul mezunu 61 15.2 

Lise mezunu 80 20.0 

Üniversite mezunu 122 30.5 

Toplam 400 100.0 

Annenin Öğrenim 

Durumu 

Okuma- yazma bilmiyor 86 21.5 

İlkokul mezunu 184 46.0 

Ortaokul mezunu 38 9.5 

Lise mezunu 56 14.0 

Üniversite mezunu 36 9.0 

Toplam 400 100.0 

 

Verilerin Toplanması: 

Araştırmanın verileri anket tekniği kullanılarak elde edilmiştir. Anketin hazırlanmasında, 

üniversite gençliğinin demokratik tutum ve davranışları olabilecek özellikler yerli ve yabancı 

kaynaklar taranarak ortaya konulmuş ve gençlerin bu yöndeki görüşlerini yansıtabilecekleri ifadeler 

maddeleştirilmiştir. Anket iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm, gençlerin cinsiyetleri, hangi 

fakültede öğrenim gördükleri, ailelerinin aylık geliri, babalarının ve annelerinin öğrenim durumunu 

belirlemeye yönelik kişisel bilgilerden oluşmaktadır. İkinci bölüm ise, üniversite gençliğinin 

demokratik tutum ve davranışları ile ilgili görüşlerini almaya yönelik hazırlanan 26 ifadeden 

oluşmaktadır. Ankette yer alan ifadelerin karşısında (5= Tamamen Katılıyorum, 4= Katılıyorum, 3= 

Kısmen Katılıyorum, 2= Katılmıyorum 1= Tamamen Katılmıyorum) biçiminde seçenekler yer 

almaktadır. Anketin kapsam geçerliği için ilgili alan uzmanlarına gösterilip ifadeler üzerinde 

tartışılmış, ayrıca 50 gence uygulanıp görüşleri alınarak anlayıp anlamadıkları kontrol edilmiş, dil, 

anlatım vb. yönlerden gerekli düzeltmeler yapılmıştır. Güvenirliğini belirlemek için de Cronbach 
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Alpha iç tutarlılık katsayısına bakılmıştır. Buna göre, Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı 0.82 

olarak bulunmuştur.  

Verilerin Analizi: 

Anket yoluyla toplanan veriler, bilgisayarda SPSS programı kullanılarak analiz edilmiştir. Bu 

analizde; 

1. Üniversite gençliğinin demokratik tutum ve davranışlarıyla ilgili görüşlerinin cinsiyetlerine göre 

farklılaşıp farklılaşmadığı ortalamalar arasındaki farkın test edilmesinde kullanılan “t testi” ile 

yoklanmıştır. 

2. Üniversite gençliğinin demokratik tutum ve davranışlarıyla ilgili görüşlerinin öğrenim gördükleri 

fakültelere, ailelerinin aylık gelirlerine, babalarının ve annelerinin eğitim durumlarına göre farklılaşıp 

farklılaşmadığı tek boyutlu varyans F (anova) analizi ile yoklanmış; farklılığın hangi fakülteler 

arasında olduğunu belirlemek üzere Tukey testi kullanılmıştır. 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

 Araştırmada elde edilen bulgular aşağıda beş kategoride ortaya konulmuştur. 

1. Üniversite Gençliğinin Demokratik Tutum ve Davranışlarıyla İlgili Görüşleri İle Cinsiyetleri 

Arasındaki Farklılığa Yönelik Bulgular: 

Tablo II. Üniversite Gençliğinin Demokratik Tutum ve Davranışlarıyla İlgili Görüşleri 

İle Cinsiyetleri Arasındaki Farklılığın Karşılaştırılması 

Cinsiyet n X  SK t p 

Erkek 277 86.9783 11.5379 3.538 0.008* 

Kız 123 90.4390 12.8083   

*p< .05 

Tablo  II’ de üniversite gençliğinin demokratik tutum ve davranışlarıyla ilgili görüşleri ile 

cinsiyetleri arasındaki farklılığa yönelik bulgulara yer verilmiştir. Üniversite gençliğinin demokratik 

tutum ve davranışlarıyla ilgili görüşleri incelendiğinde, kızların demokratik tutum ve davranışlar ile 

ilgili görüşlerinin ortalamalarının erkeklerin demokratik tutum ve davranışlarıyla ilgili görüşlerinin 

ortalamalarından daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. Buna göre, üniversite gençliğinin demokratik 

tutum ve davranışlarıyla ilgili görüşleri ile cinsiyetleri arasında 0.05 önem düzeyinde anlamlı bir 

farklılık bulunmuştur. Kızların erkeklere göre, demokratik tutum ve davranışlarıyla ilgili görüşlerinin 

farklı derecelerde ve daha yüksek oranlarda olduğu söylenebilir. Bu yönüyle, üniversite gençliğinin 

demokratik tutum ve davranışlarıyla ilgili görüşleri cinsiyet değişkenine bağlı olarak 

farklılaşabilmektedir. Kızların demokratik tutum ve davranışlarıyla ilgili görüşlerinin erkeklerin bu 
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konudaki görüşlerine göre ortalamalarının yüksek olması demokratik tutum ve davranışları daha 

yüksek oranda yani, olumlu bir şekilde gerçekleştirebildikleri yönünde değerlendirilebilir.  

2. Üniversite Gençliğinin Demokratik Tutum ve Davranışlarıyla İlgili Görüşleri İle Öğrenim 

Gördükleri Fakülteler Arasındaki Farklılığa Yönelik Bulgular:  

Tablo III. Üniversite Gençliğinin Demokratik Tutum ve Davranışlarıyla İlgili Görüşleri 

İle Öğrenim Gördükleri Fakülteler Arasındaki Farklılığın Karşılaştırılması 

Varyans Kaynağı SD KT KO F p 

Gruplar Arası 3 1155.747 385.249 2.694 0.0046* 

Gruplar İçi 396 56620.530 142.981   

Toplam 399 57776.278    

*p< .05 

Tablo III’de, üniversite gençliğinin demokratik tutum ve davranışlarıyla ilgili görüşleri ile 

öğrenim gördükleri fakülteler (Eğitim, Fen-Edebiyat, Mühendislik ve Ziraat) arasında farklılığın olup 

olmadığı yönündeki bulgulara yer verilmiştir. Öğrenim gördükleri fakültelere göre, üniversite 

gençliğinin demokratik tutum ve davranışlarıyla ilgili görüşleri incelendiğinde, Fen-edebiyat 

fakültesinde öğrenim gören gençlerin bu konu hakkındaki görüşlerinin ortalamalarının Eğitim, 

Mühendislik ve Ziraat fakültelerde öğrenim gören gençlerin görüşlerinden daha yüksek olduğu dikkati 

çekmektedir. Bu yönüyle, üniversite gençliğinin demokratik tutum ve davranışlarıyla ilgili görüşleri 

ile öğrenim gördükleri fakülteler (Eğitim, Fen-Edebiyat, Mühendislik ve Ziraat) arasında 0.05 önem 

düzeyinde anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Bu farklılığın hangi gruplardan kaynaklandığını ortaya 

çıkarmak amacıyla yapılan Tukey testi sonuçlarına göre, farklılığın Fen-Edebiyat fakültesinde öğrenim 

gören gençler ile Eğitim fakültesinde öğrenim gören gençler arasında Fen-Edebiyat fakültesinde 

öğrenim gören gençler lehine olduğu ortaya çıkmıştır. Bu sonuca dayalı olarak, üniversite gençliğinin 

demokratik tutum ve davranışlarıyla ilgili görüşlerinin öğrenim gördükleri fakültelere göre değişkenlik 

gösterebildiği söylenebilir. Burada fakültelerin öğrenci profilinin farklı olması, fakültelerde öğrenim 

gören öğrencilerin farklı puan gruplarına (sayısal, sözel, eşit ağırlık ve yabancı dil) ait olarak 

gelmeleri, gençlerin demokratik tutum ve davranışlarıyla ilgili görüşlerinin çeşitlenmesine, 

farklılaşmasına gerekçe gösterilebilir.  

3. Üniversite Gençliğinin Demokratik Tutum ve Davranışlarıyla İlgili Görüşleri İle Ailelerinin 

Aylık Gelirleri Arasındaki Farklılığa Yönelik Bulgular: 

Tablo IV. Üniversite Gençliğinin Demokratik Tutum ve Davranışlarıyla İlgili Görüşleri 

İle Ailelerinin Aylık Gelirleri Arasındaki Farklılığın Karşılaştırılması 

Varyans 

Kaynağı 

SD KT KO F p 
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Gruplar  

Arası 

4 962.432 240.608 1.673 0.155 

Gruplar İçi 395 56813.845 143.833   

Toplam 399 57776.278    

p< .05 

Üniversite gençliğinin demokratik tutum ve davranışlarıyla ilgili görüşleri ile ailelerinin aylık 

gelirleri arasındaki farklılaşmaya yönelik bulgulara Tablo IV’de yer verilmiştir. Verilere dayalı olarak, 

ailesinin aylık geliri 2500 TL’den  fazla olan gençlerin demokratik tutum ve davranışlarıyla ilgili 

görüşlerinin ortalamasının en yüksek; ailesinin aylık gelirinin 1500 TL ile 2000 TL arasında olan 

gençlerin demokratik tutum ve davranışlarıyla ilgili görüşlerinin en düşük ortalamaya sahip olduğu 

ortaya çıkmıştır. Diğerlerinin de kendi aralarında farklı ortalamalara sahip oldukları dikkati 

çekmektedir. Bu yönüyle, ortalamalar arasında belirgin farklılıkların olmasına rağmen,  üniversite 

gençliğinin demokratik tutum ve davranışlarıyla ilgili görüşleri ile ailelerinin aylık gelirleri arasında 

0.05 önem düzeyinde anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Üniversite gençliğinin demokratik tutum ve 

davranışlarıyla ilgili görüşleri ailelerinin aylık gelirleri değişkeninden bağımsızdır. Üniversite 

gençliğinin demokratik tutum ve davranışlarıyla ilgili görüşleri ailelerinin aylık gelirlerine göre 

değişkenlik göstermemektedir. Ailelerinin aylık gelirleri üniversite gençliğinin demokratik tutum ve 

davranışlarla ilgili görüşlerini değiştiren bir faktör değildir. 

4. Üniversite Gençliğinin Demokratik Tutum ve Davranışlarıyla İlgili Görüşleri İle Babalarının 

Öğrenim Durumu Arasındaki Farklılığa Yönelik Bulgular: 

Tablo V. Üniversite Gençliğinin Demokratik Tutum ve Davranışlarıyla İlgili Görüşleri 

İle Babalarının Öğrenim Durumu Arasındaki Farklılığın Karşılaştırılması 

Varyans 

Kaynağı 

SD KT KO F p 

Gruplar  

Arası 

4 967.839 241.960 1.682 0.153 

Gruplar İçi 395 56808.438 143.819   

Toplam 399 57776.278    

 Tablo V’de babalarının öğrenim durumu ile üniversite gençliğinin demokratik tutum ve 

davranışlarıyla ilgili görüşlerinin farklılaşıp farklılaşmadığı yönündeki bulgular sunulmuştur. Mevcut 

verilere dayalı olarak, örnekleme katılan gençlerin babalarının öğrenim durumlarıyla ilgili ortalamaları 

en düşük olanlarının okuma- yazma bilmeyenlerin, en yüksek olanlarında ortaokul mezunu olanların 

olduğu bulunmuştur. Buna göre, babalarının öğrenim durumu ile üniversite gençliğinin demokratik 

tutum ve davranışlarıyla ilgili görüşleri arasında 0.05 önem düzeyinde anlamlı bir farklılık 

bulunamamıştır. Üniversite gençliğinin demokratik tutum ve davranışlarıyla ilgili görüşleri babalarının 
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öğrenim durumu değişkeninden bağımsızdır. Üniversite gençliğinin demokratik tutum ve 

davranışlarıyla ilgili görüşleri babalarının öğrenim durumuna göre farklılaşmamaktadır. Aile 

özelliklede baba ve anne çocukların eğitiminde ve onların yarınlara hazırlanmasında en önemli iki 

kişidir. Dolayısıyla çocuk baba ve annenin küçük bir kopyası olarak değerlendirilebilir. Aileden 

aldıklarını yaşatır ve ona göre davranır. Tabi ki, burada babanın ve annenin eğitim-öğretim durumları 

çok önemli bir yer tutmaktadır. Ancak, bu araştırma sonucuna göre üniversite gençliğinin demokratik 

tutum ve davranışlarıyla ilgili görüşlerinin babalarının öğrenim durumlarıyla bağlantılı olmadığı, diğer 

bir ifadeyle örnekleme katılan gençlerin demokratik tutum ve davranışlarıyla ilgili görüşlerinin 

babalarının öğrenim durumundan bağımsız olduğu ortaya çıkmıştır. 

5 Üniversite Gençliğinin Demokratik Tutum ve Davranışlarıyla İlgili Görüşleri İle Annelerinin 

Öğrenim Durumu Arasındaki Farklılığa Yönelik Bulgular: 

Tablo VI. Üniversite Gençliğinin Demokratik Tutum ve Davranışlarıyla İlgili Görüşleri 

İle Annelerinin Öğrenim Durumu Arasındaki Farklılığın Karşılaştırılması 

Varyans 

Kaynağı 

SD KT KO F p 

Gruplar  

Arası 

4 921.574 230.393 1.601 0.173 

Gruplar İçi 395 56854.704 143.936   

Toplam 399 57776.278    

p< .05 

Annelerinin öğrenim durumlarıyla üniversite gençliğinin demokratik tutum ve davranışlarıyla 

ilgili görüşleri arasında bir farklılaşmanın olup olmadığına yönelik bulgular Tablo VI’da verilmiştir. 

Mevcut verilere göre, örnekleme katılan gençlerin annelerinin öğrenim durumlarıyla ilgili okuma-

yazma bilmeyenlerin ve ilkokul mezunu olanların ortalamalarının birbirine yakın diğerlerinin ise biraz 

farklı olduğu, özelliklede lise mezunu olanların diğerlerinden ayrıldığı ortaya çıkmıştır. Buna dayalı 

olarak, annelerinin öğrenim durumlarıyla üniversite gençliğinin demokratik tutum ve davranışları ile 

ilgili görüşleri arasında 0.05 önem düzeyinde anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Üniversite 

gençliğinin demokratik tutum ve davranışlarıyla ilgili görüşleri annelerin öğrenim durumu 

değişkeninden bağımsızdır. Diğer bir ifadeyle,  üniversite gençliğinin demokratik tutum ve 

davranışlarıyla ilgili görüşleri annelerinin öğrenim durumuna göre farklılık göstermemektedir. Burada 

dikkati çeken bir nokta, yukarıda babaların öğrenim durumuyla ilgili ortaya çıkan sonuçların annelerin 

öğrenim durumuyla ilgili sonuçla paralellik göstermesidir.  
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SONUÇLAR ve TARTIŞMA 

Bu araştırmayla, üniversite gençliğinin (öğrencilerinin) demokratik tutum ve davranışlarıyla 

ilgili görüşleri belirlenmeye çalışılmıştır.  

Cinsiyet ile üniversite gençliğinin demokratik tutum ve davranışlarıyla ilgili görüşleri arasında 

anlamlı bir farklılık ortaya çıkmıştır. Bu durumda, üniversite gençliğinin demokratik tutum ve 

davranışlarıyla ilgili görüşleri cinsiyete göre değişmektedir denilebilir. Araştırmanın bu bulgusu 

Yanardağ’ın (2000) “Üniversite Gençliğinin Demokratik Tutum ve Davranışları Üzerine bir 

araştırma” adlı araştırmasının bulgularıyla örtüşmektedir. Ancak Fettahlıoğlu’nun (2005) araştırma 

bulguları ile ters düşmektedir. Fettahlıoğlu erkekler yönünde olumlu bir tutum farklılığı bulgusundan 

söz etmiş ancak bu araştırma ve Yanardağ’ın araştırma bulgularında kızlar yönünde olumlu bir tutum 

farklılığına rastlanmıştır. Yine de Fettahlıoğlu’nun araştırmasında da demokratik tutum ve 

davranışların cinsiyete göre değiştiği söylenmiş olduğu düşünülürse araştırmanın bulgularını 

desteklediği söylenebilir. Demoulin ve Kolstad'ın (2000) yaptığı araştırmada; öğretmenlik eğitimi alan 

ve yaşları 18 ile 43 arasında değişen 1452 deneğe Demokratik Olgunluk Ölçeği uygulanmıştır. 

Araştırma sonucunda yaşı daha büyük olan öğrencilerin genç öğrencilere göre ve bayan öğrencilerin 

de erkek öğrencilere göre demokratik olgunluk düzeyinin daha yüksek olduğu saptanmıştır. Bu bulgu 

da araştırma bulguları ile örtüşmektedir. 

Üniversite gençliğinin öğrenim gördükleri fakülteler  (Eğitim, Fen-Edebiyat, Mühendislik ve 

Ziraat) ile demokratik tutum ve davranışları ile ilgili görüşleri arasında anlamlı bir farklılık 

bulunmuştur. Farklılığın Eğitim fakültesinde öğrenim gören öğrencilerin görüşleri ile Fen-Edebiyat 

fakültesinde öğrenim gören öğrencilerin görüşleri arasında ve Fen-Edebiyat fakültesinde öğrenim 

gören öğrencilerin görüşleri lehine olduğu ortaya çıkmıştır. Bu bulgu Fettahlıoğlu’nun (2005) 

araştırmasının fakülte ve yüksekokul öğrencileri arasında yüksekokul öğrencileri lehine anlamlı bir 

farklılık olma bulgusu ile uyumludur denilebilir.  

Üniversite gençliğinin ailelerinin aylık gelirleri ile demokratik tutum ve davranışlarıyla ilgili 

görüşleri arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Bu yönüyle, üniversite gençliğinin ailelerinin 

gelir durumları demokratik tutum ve davranışlarıyla ilgili görüşlerinde belirleyici bir faktör değildir 

denilebilir. Bu bulgu Yanardağın araştırmasının kırsal kesimden gelen fakir öğrencilerin zengin 

sayılabilecek diğer öğrencilere göre daha otoriter tutum sergiledikleri bulgusuyla ters düşmektedir. 

Ancak Yanardağın araştırmasında zengin sayılabilecek öğrencilerin demokratik tutumdan çok kararsız 

bir tutum gösterdikleri bulgusu düşünülürse araştırma bulguları ile örtüştüğü de düşünülebilir. 

Üniversite gençliğinin babalarının öğrenim durumuyla demokratik tutum ve davranışları ile 

ilgili görüşleri arasında anlamlı bir farklılık ortaya çıkmamıştır. Bu açıdan değerlendirildiğinde, 

babalarının öğrenim durumu üniversite gençliğinin demokratik tutum ve davranışları ile ilgili görüşleri 

üzerinde önemli bir belirleyici değildir. Üniversite gençliğinin demokratik tutum ve davranışları ile 
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ilgili görüşlerinin annelerinin öğrenim durumlarına göre farklılık göstermediği ortaya çıkmıştır. Yani, 

annelerinin öğrenim durumu üniversite gençliğinin demokratik tutum ve davranışlarıyla ilgili 

görüşlerinden bağımsızdır. Bu bulgular Yanardağın araştırma bulguları ile ters düşmektedir. Yanardağ 

ailenin eğitim durumu artıkça gençlerin demokratik tutumlarının da arttığını belirtmiştir.  

Öneriler 

1. Üniversite gençliğinin demokratik tutum ve davranışları sergileyebilecekleri ortamların 

oluşturulması ve geliştirilmesi konusunda gerek üniversite gerekse diğer kurum ve kuruluşlar üzerine 

düşenleri yapmalıdırlar 

2. Üniversite gençliğinin demokratik tutum ve davranışlarıyla ilgili görüşlerinin yanında bunları 

uygulamaya geçirip geçiremedikleri ve geçiremiyorlarsa bunların sebeplerinin neler olduğu hakkında 

araştırmalar yapılabilir.  

3.  Gençliğin demokratik tutum ve davranışları ile ilgili görüşleri ortaya koymak amacıyla farklı 

üniversitelerde ve farklı sosyo-kültürel çevrelerde benzer araştırmalar yapılabilir. 
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ÖZET 

Cumhuriyetin ilanından günümüze kadarki tarihi süreçte okul öncesi eğitimin gelişimine 

bakıldığında, ülkemizde okul öncesi eğitime gereken önemin verilmediği hatta bir sorun olarak bile 

görülmediği söylenebilir. Okul öncesi eğitiminde edinilen bilgi ve beceriler çocuğun gelecekte 

kazanacağı başarıların temelini oluşturmaktadır. Bu eğitim öğrencilerin bedensel, duygusal ve sosyal 

yönden gelişimlerini sağlıklı bir şekilde tamamlamalarına yardımcı olmaktadır. 

 Okul öncesi eğitimde zorunlu eğitime geçiş aşamasında bulunulan bu süreçte, henüz okul 

öncesi çağındaki tüm çocukların bu eğitime geçirilmesi bilinci topluma kazandırılamamıştır. 

Okullaşma oranı, ekonomik yetersizlik, öğretmen eksikliği, aile ve bölgesel farklılıklar, tanıtım 

eksikliği ve kültür gibi etmenler okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılmasının önünde duran önemli 

sorunlardır. 

 Bu araştırmanın temel amacı okul öncesi eğitim çağında 5-6 yaş çocukları için kararlaştırılan 

ve halen 32 pilot ilde uygulaması yapılan zorunlu eğitim uygulamasında karşılaşılabilecek sorunları 

bir bütün olarak belirlemektir. Bu amacın gerçekleştirilmesi için, ilgili literatür taranmış, Milli Eğitim 

Bakanlığı çalışmaları incelenmiş, akademisyen görüşleri değerlendirilmiş ve sivil toplum kuruluşları 

yayınları gözden geçirilmiştir. Ayrıca Çanakkale örnekleminden hareketle veli görüşleri tespit 

edilmiştir. 

 Böylece okul öncesi eğitim alanında 5-6 yaş grubunda zorunlu eğitime geçiş sürecinde yapılan 

çalışmalar ve gelişmeler kuramsal çerçevede ele alınırken veli görüşlerine de bakılarak çözüm 

önerileri ortaya konmuş ve ilgili kesimlerle kamuoyunun görüşlerine sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler; Okul Öncesi Eğitim, Okul öncesi Eğitim Programı, Zorunlu Okul Öncesi 

Eğitim, anaokulu, anasınıfı. 
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ABSTRACT 

It can be claimed that the Pre-school Education has not been given enough importance for the 

proclamation of the republic in Turkey. However, the achievements gaining in the future are derived 

from the information and the skills getting from the Pre-School Education. Moreover, Pre-School 

Education make children complete their development mentally, physically and socially healthly.  

 Although, the Pre school Education is becoming a must in this term, the awareness of the 

necessity that the whole children must get Pre-School Education has not comprised in the society yet. 

The school number, inadequancy in economy, teacher insufficiency, differences in family and regions, 

the  defficiency in publicity and the culter are the main abstacles that slow down the Pre-School 

Education to became widespread. 

 The main goal of this study is to define the problems related to the must education program 

which was prepared for the 5-6 year old children and whose pilot application is conducted in thirty 

two cities. To reach this goal a literature review was done, the studies of MEB were Examined, the 

thoughts of the academicians were evalvated and the publications of non-governmental organizatons 

were reviewed. 

 By the way the problems faced with during the period of transmition to the must pre-school 

education program will be considered and the solution will be suggested to the public oppinion. 

Keyword; Pre-school education, pre-school education program, compulsory pre-school education, 

kindergarten, nursery class   

 

GİRİŞ 

 Doğumu izleyen ilk altı yılın insanın hayatındaki en önemli dönemlerden biri olduğu ve bu 

dönemlerdeki bakım ve eğitimin insanın, gelecekte nasıl bir insan olacağını önemli oranda belirlediği 

fikri, günümüzde uzmanların büyük bir çoğunlukta kabul ettikleri bir görüş haline gelmiştir. Bu 

nedenle çocuğun bu ilk yıllarda beslenmesi, bakımı, sevgi görmesi ne kadar önemli ise, uygun çevre 

koşulları içerisinde yaşaması ve içinde yaşadığı topluma uyum sağlayabilecek şekilde eğitilmesi de o 

derece önemlidir.”(Oktay, Zembat ve diğ., 1994) 

 Erken çocukluk döneminde kazanılan davranışların -çocukların zihinsel ve kişilik 

gelişiminin %70’i 0-6 yaş arasında tamamlanmaktadır- bireyin kişilik yapısını, alışkanlık, inanç ve 

değer yargılarını biçimlendirdiği bilinmektedir. Bu süre içinde  kazanılan davranış biçimleri, tüm 

yaşam boyunca devam etmektedir. Ayrıca okul öncesi eğitim çocuk için aileden sonra, ilk temel 

toplumsallaşma niteliği taşır ve sosyal yaşamda uyulması gereken kurallarla ve temel bilgilerle burada 
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tanışır. Yapılan bilimsel araştırmalar ve çağdaş eğitim alanındaki uygulamalar; nitelikli, sağlıklı ve 

istenilen davranışlara yardımcı nesiller yetiştirmek için eğitime çok küçük yaşlarda başlanmasının 

gerekli olduğu ortaya koymuştur. Seçkin ve Koç (1997)’a göre çağdaş toplumun gerektirdiği duygu ve 

düşüncelerini özgürce ifade edebilen, araştırmacı, meraklı, girişimci, kendi kendine karar verebilen, 

kendi haklarına ve başkalarının haklarına saygılı, yeteneklerini kullanma becerisine sahip ve öz 

denetim geliştirebilen bireyler yetiştirebilmek, okul öncesi çağdaki çocukların eğitimine gereken 

önemin verilmesiyle sağlanabilir (Akt. Zembat, 2001).  

 Okul öncesi eğitim; mecburi eğitim çağına kadar olan çocukların bilişsel, bedensel, duygusal 

ve sosyal gelişimlerini sistemli bir ortam içerisinde daha iyi sağlayan, onlara iyi alışkanlıklar ve 

davranışlar kazandıran, yeteneklerinin gelişmesine yardım eden, ilkokula hazırlayan bir eğitim 

devresidir (Poyraz ve Dere, 2001). Kişiliğin temellerinin atıldığı bu dönemde bilinçli bir rehberliğe 

ihtiyaç vardır. 

Problem Durumu 

 Okul öncesi eğitim, küçük yaştaki bireylerin gelişim düzeylerine ve bireysel özelliklerine 

uygun, zengin uyarıcı ortamlar sağlanması ve onların bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönden 

gelişimlerini destekleyerek, kendilerini toplumun içerisinde birer birey olarak ifade etmelerine fırsat 

vermesi ve ilköğretim hazırlaması açısından, onların bu gelişim süreçlerinin en önemli parçası olarak 

büyük önem kazanmaktadır (MEB: 2009). 

 Şahin (2004)’e göre üç yaşından itibaren başlayan bu süreç, sistemli eğitimin ilk kademesini 

oluşturmaktadır. Çocuğun gelişiminin getirdiği özelliklere göre hazırlanan serbest bir ortam içerisinde 

uygulanan bir programla temel eğitime hazırlanması amaçlanır. 

 Okulöncesi eğitimi çocuğun, kendi bedensel yapısını tanımasına, öz bakım ihtiyaçlarını 

karşılayabilmesine ve vücudunu etkin bir biçimde kullanabilmesine yardımcı olmaktadır. 

 Toplumsal gelişim açısından bakıldığında çocuğun bireysel yeteneklerine, ilgi, ihtiyaç ve 

gelişim düzeylerine uygun hazırlanan programlar aracılığı ile sunulan etkinliklerde grup içine 

katılmasında, sağlıklı ilişkiler kurmasında, günlük yaşantı içinde gerekli kuralları öğrenerek temel 

alışkanlıkları kazanmasında, kendine ve başkalarına olumlu tavır geliştirmesinde okulöncesi eğitimi 

önemli rol oynamaktadır. Bu etkinliklerle çocuklar ayrıca paylaşma, iş birliği, yardımlaşma, 

dayanışma gibi sosyal beceriler de kazanmaktadırlar. Okulöncesi eğitimi, çocuğun cinsel kimliğini 

kazanarak benlik kavramını geliştirmesini ve kendine güvenli bağımsız kişilik kazanmasını 

desteklemektedir. Ayrıca çevre uyarıcıları sunarak çocuğun akıl yürütme yeteneğinin, yaratıcılığının 

ve hayal gücünün gelişimini sağlamada okulöncesi eğitim oldukça etkilidir. 

http://www.meb.gov.tr2009/
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Mayıs 1996’da 15. Milli Eğitim Şurası’nda özellikle zorunlu eğitimin 8 yıla çıkarılması ve 

okul öncesi eğitimin gelecek zaman içinde hiç değilse iki yılının zorunlu eğitim kapsamını alınması 

konusunda çok önemli bir karar alınmıştır. Aynı şurada aile katılım programları, ana baba okullarının 

yaygınlaştırılması konusunda da tespitlerde bulunulmuştur (Oktay, 2004 s.84) 

 Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen 17. Milli Eğitim Şurası’nın “Okul öncesi eğitimin 60-

72 aylık çocukları kapsayan bölümü zorunlu hale getirilmelidir” kararı doğrultusunda; Milli Eğitim 

Bakanlığı Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü’nün 17.02.2007 tarih ve 700/3878 2007/89 sayılı 

genelgeleri gereğince, 2008-2009 eğitim-öğretim yılında ülke genelinde 32 ilde bu karar uygulanmaya 

başlanmıştır. 

 Milli Eğitim Bakanlığının zorunlu okul öncesi eğitime başlama kararının ardından pilot iller 

belirlenmiştir. Karar doğrultusunda Amasya, Artvin, Bilecik, Bolu, Burdur, Çanakkale, Denizli, 

Edirne, Eskişehir, Gümüşhane, Kırklareli, Kütahya, Muğla, Nevşehir, Muğla, Rize, Sakarya, Sinop, 

Tunceli, Uşak, Bayburt, Yozgat, Karaman, Kırıkkale, Ardahan, Yalova, Kilis, Konya, Hatay, Ağrı, 

Van illerinde 5 yaşı bitiren çocuklar 2009-2010 öğretim yılı itibariyle 9 yıllık eğitime başlamışlardır. 

 Bu iller derslik, öğretmen, donatım, materyal bakımından daha az ihtiyacın olduğu iller göz 

önünde tutularak belirlenmiştir. 

 Projeye, 2010-2011 eğitim öğretim yılında Mersin, Antalya, Balıkesir, Aydın, Elazığ, Manisa, 

Niğde, Osmaniye, Sakarya, Kocaeli, Denizli, Afyonkarahisar, Yozgat; 2011-2012 eğitim öğretim 

yılında Iğdır, Erzincan, Tekirdağ, Malatya, Aksaray, Siirt, Tokat, İzmir, Zonguldak, Kayseri, 

Kastamonu, Ankara; 2012, 2013 eğitim-öğretim yılında Hatay, Çorum, Bursa, Bitlis, Sivas, Muş, 

Bingöl, Konya, Adıyaman, Batman, Ordu, Diyarbakır, Adana, Kahramanmaraş; 2013-2014 eğitim-

öğretim yılında Şırnak, Kars, Erzurum, Gaziantep İstanbul, Mardin, Van, Şanlıurfa, Hakkâri ve 

Ağrı’nın dâhil edilmesi planlanmaktadır. Bakanlık bu illerdeki derslik, öğretmen, donatım ve materyal 

ihtiyacını eğitim-öğretim yılı başlamadan değerlendirerek, gerekirse bazı iller daha önce, bazıları da 

daha sonraki eğitim- öğretim dönemlerinde zorunlu eğitim kapsamına alınması planlanmıştır. 

 Son dilimi 2000 yılına rastlayan Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı okul öncesi eğitim için 

%16 oranında okullaşma öngörmekteydi. Bu plana göre yalnızca okul öncesi eğitim için değil, genelde 

tüm eğitim-öğretim kademeleri için kalitenin yükseltilmesi ve her kademedeki eğitimin 

yaygınlaştırılmasına çalışılarak fırsat eşitliğinin sağlanması, buna bağlı olarak da okul öncesi eğitimin 

tedricen yaygınlaştırılması hedeflenmekteydi. Bu planda ayrıca değişik kurumların farklı mevzuatla 

yürüttüğü okul öncesi eğitim sisteminde bütünlüğü sağlamak amacıyla okul öncesi eğitim tasarısının 

hazırlanması kararlaştırılmıştır. Fakat yedinci beş yıllık kalkınma planında hedeflenen bu amaca 

ulaşılmamış ve okullaşma oranı %10’da kalmıştır. 
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 İçinde bulunduğumuz şu dönemi de kapsayan sekizinci beş yıllık kalkınma planında ise; okul 

öncesi eğitim hizmeti veren kurumlar arasında farklılıkların giderilmesi için standartlar oluşturulacağı, 

toplum tabanlı eğitim verilebilmesi için yazılı, sözlü ve görüntülü eğitim programları yapımının 

özendirileceği hedef olarak tespit edilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve 

kuruluşları tarafından verilen okul öncesi eğitim faaliyetlerinin bütüncül bir yaklaşımla 

yürütülebilmesi için yasal düzenlemeler yapılacağı aynı plan çerçevesinde belirtilmiştir (Oktay, 2004 

s.86). 

 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, 2009-2010 öğretim yılı itibariyle 32 pilot ilde okul 

öncesinde zorunlu eğitime başlanılan, kademeli olarak da 2013-2014 öğretim yılında ülke geneline 

geçilecek olan bu süreçte bazı soruların cevabının gerçek ve objektif olarak aranması gerekmektedir. 

Bu sorular şunlardır: 

1. Çocuk okul öncesinde zorunlu eğitime hazır mı?  

Henüz aile ortamından hiç çıkmamış ve eğitim almamış, özellikle kırsal 

kesimde, 5 yaşındaki bir çocuğun birden zorunlu eğitime başlatılmasının, sosyo-

psikolojik birçok etkileri olabilir. Bu çağ çocukları ile ilgili olarak daha uzun süreli bir 

hazırlığın ve alıştırma eğitiminin yapılmasının daha uygun olacağı düşüncesi 

eğitimcilerde hâkim görüştür. 

 

2. Aile, okul öncesinde zorunlu eğitime hazır mı?  

Okul öncesi Eğitimin en önemli ayağı ailedir. Aileden desteksiz bir okul 

öncesi eğitimin başarıya ulaşması mümkün değildir. Bu sürecin sağlıklı olarak 

tamamlanmasında, ailelerin ve öncelikle annelerin, okul öncesinde neden zorunlu 

eğitime geçiliyor bunun gerekçelerinin çok iyi aydınlatılması ve kendilerine ekonomik 

olarak fazla bir masraf getirmeyeceği anlatılarak gönülleri kazanılmalıdır. 

 

3. Öğretmen, nitelik ve nicelik açısından yeterli mi?  

Öğretmen başına düşen öğrenci sayısının, OECD ülkeleri standardı olan 15-16 

olduğu ve 32 pilot ilde okul öncesinde zorunlu eğitim uygulamasının başlatıldığı da 

düşünüldüğünde acilen 22 bin civarında bir öğretmen açığının olduğu söylenebilir. Bu 

alanın öğretmen açığını kapatmada, karşılaşılabilecek bir diğer sorun da, MEB’nin 

okul öncesine öğretmen yetiştiren Eğitim fakülteleri Okul öncesi Eğitimi ya da 

anabilim dalı kaynağının dışında alternatif çözümler aramasıdır. Geçmişte, sınıf 

öğretmenliği açığının karşılanmasında, farklı kaynaklardan pedagojik formasyon 

yoluyla öğretmen devşirilmesinin bedelini Türk Eğitim Sistemi fazlasıyla ödemiştir. 

Sonuçları belli olan bu yanlış uygulama tekrar denenmemelidir. Okul öncesi 
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Eğitiminin öğretmen ihtiyacının karşılanmasının tek kaynağı, Eğitim fakültelerinin, 

Okul öncesi Eğitimi ile Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü ya da Anabilim Dallarıdır. 

 

4. Fiziki kapasite yeterli mi? 

 Mevcut anaokulları ve anasınıflarımız çağ nüfusunu karşılamada çok 

yetersizdir. Mevcut bina ve derslikler de bu alanın amaçlarını gerçekleştirmede 

yetersiz kalmaktadır. Bu öğretim yılı için ihtiyaç duyulan derslik sayısı 30 bin 

civarındadır. Okul öncesi Eğitiminde okul, derslik, araç-gereç ve diğer teknolojik 

donanım eksikliği, çözülmesi gereken önemli bir sorun olarak güncelliğini 

korumaktadır. Devletin kaynaklarının sınırlı olduğu düşünüldüğünde, kamu kurum ve 

kuruluşları bünyesinde atıl durumda bulunan bina ve derslikler bu alana 

kazandırılırken, özel sektör, belediyeler, hayırsever vatandaşlar ve diğer ilgili bütün 

kesimlerin ilgileri çekilerek yatırım yapmaları sağlanmalıdır. 

 

5. Ayrılan bütçe yeterli mi?  

Zorunlu eğitime geçiş sürecinde, bu alanın çağ nüfusu ve hedeflenen 

okullaşma oranı düşünüldüğünde, bu alt sistemin çok büyük bir mali desteğe 

ihtiyacının olduğu aşikârdır. Ortaya çıkan bu ekonomik yükün altından tek başına 

Milli Eğitim Bakanlığının kalkamayacağı ortadayken, mutlaka bir milli seferberlik 

ruhuyla ilgili bütün kamu ve özel kurumlar ve kuruluşların, üniversitelerin, 

belediyelerin, STK’nın ve hayırsever vatandaşlarla ilgili herkesimin maddi ve manevi 

desteği sağlanmalıdır. 

ÖNEM 

 Dünya ülkelerinde, okul öncesi çocuklarının geleceğinin biçimlenmesinde, sadece ailenin 

değil aynı zamanda okul öncesi eğitim kurumlarının da çok büyük bir etkisi olduğu nedenlerine dayalı 

olarak okul öncesi eğitim kurumlarının sayısı ve bu kurumlara devam eden çocuk sayısı günden güne 

artmaktadır. Ülkemiz için de aynı şeyi söyleyebiliriz. 1976’lı yıllarda okullaşma oranı %1 

civarındayken bugün yaklaşık olarak ancak % 40’lara ulaşmıştır. Bu artış araştırmacıları, okul öncesi 

eğitim kurumlarının, çocuğun gelişimi üzerine etkilerinin nasıl, hangi yönde ve ne düzeyde olduğunu 

araştırmaya yöneltmiştir. Erken yıllarda uygun eğitim fırsatları sağlanarak çocukların öz bakım, zihin, 

dil, sosyal, duygusal ve motor yeteneklerinin gelişimi desteklenebilir (Bal, 1992). Dünyada olduğu 

gibi ülkemizde de okul öncesi eğitimin etkilerini araştıran birçok araştırma yapılmıştır. Bu dönemdeki 

eğitimin yarar ve etkilerini uzunlamasına araştıran tek çalışma Kağıtçıbaşı ve arkadaşlarının (1982) 

yaptığı ve 22 yıl süren “Erken Müdahalenin Erişkinlikte Süren Etkileri” başlıklı araştırmadır. Bu 

çalışma eğitim amaçlı anaokullarına giden çocukların hem gündüz bakımevlerine giden hem de evde 

bakılan çocuklara göre ileriki yıllarda daha iyi performans gösterdiklerini ortaya koymuştur. Özetle 
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araştırmalar bize göstermektedir ki okul öncesi eğitimin çocukların gelişimi üzerine etkisi tartışılmaz 

bir gerçektir. Bütün çocukların yaşamlarının ilk yıllarında bu eğitimden yararlanmaları için bu 

kurumlar yaygınlaştırılmalıdır. 

 Okulöncesi eğitim, çocuğun çevresindeki kişilerle sağlıklı iletişim kurmasına, duygu ve 

düşüncelerini karşısındakine rahatlıkla ifade edebilmesine fırsat vererek dil becerilerini 

geliştirmektedir. Okul öncesi eğitimini gerekli kılan toplumsal bir olgu da çocukluk yaşantılarındaki 

farklılıklardır. Yetersiz bakım, sağlıksız çevre koşulları ve ekonomik güçlükler pek çok çocuk için risk 

teşkil etmektedir. Okulöncesi ve eğitimine yapılan yatırımlar; yoksulluk, sosyal eşitsizlik ve cinsiyete 

bağlı ayırımlar yüzünden dezavantajlı sayılan çocuklara iyi bir başlangıç sağlayarak bu eşitsizliklerin 

giderilmesine yardımcı olmaktadır. Elverişsiz çevre koşulları nedeniyle eğitimden yoksun kalan 

çocukların olumsuzluktan etkilenmelerini engelleyerek onlara da diğer çocuklarla eşit eğitim 

olanakları sağlamaktadır.  

 Okulöncesi eğitimi, çalışan annelerin çocuk yetiştirmekte karşılaştıkları güçlükleri aşmada 

destek sağlayabilmektedir. Erken çocukluk eğitim kurumları, çalışan annelerin sorumluluklarını günün 

belli saatleri içinde üstlenerek bir yandan annenin işinde verimli olmasına katkı sağlarken, diğer 

yandan çocuğun yetersiz koşullarda zedelenmesini önlemektedir. Kadının güçlenmesi ve toplum 

içinde üretken olmasında, okul öncesi eğitim kurumlarının katkısı yadsınamaz. Okulöncesi eğitimi iyi 

hazırlanmış eğitim programları aracılığıyla verildiği zaman çocukların sağlıklı kişilik geliştirmeleri ve 

çevreye uyum sağlamaları açısından son derece büyük önem taşır ve çocukları geleceğe hazırlar. 

 Okul öncesi Eğitimin önemini özetlersek; 

• Çocuğun tüm gelişimini olumlu seyretmesini sağlar. 

• Çocuğu ilköğretime hazırlar. 

• Okulöncesi eğitimi alan çocuklar, sonraki eğitim kademelerinde ve hayatta, okulöncesi eğitimi 

almayan çocuklara göre daha başarılı olur. 

• Suç işleme oranları okul öncesi eğitimi almayanlara göre daha düşüktür. 

• Temel hak ve kavramları, temel davranışları erken yaşta algılayabilmektedir. 

• Okulöncesi eğitimi alan çocukların ana dilini ve ikinci bir yabancı dili öğrenme düzeyleri, 

okul öncesi eğitim almayanlara göre daha yüksektir. 

• Okulöncesi eğitimi alan çocuk kendisine verilen olanakları en iyi şekilde kullanarak 

karşılaştığı sorunları daha pratik bir şekilde çözer. 

• Okul öncesi eğitimi alan çocuk, almayanlara göre anne babası dışındaki kişilerle daha iyi 

diyalog kurar. 

• Kendi yetenek ve becerilerinin farkında olarak yetişen çocuklar insanlarla uyumlu, sorumluluk 

ve iş birliği içinde toplumdaki yerlerini alırlar. 
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• Diş bakımı, beden sağlığı ve diğer tüm öz bakım becerileri ve sağlıklı beslenme bilinci okul 

öncesi eğitimiyle çocuklara kazandırılır. 

• Okul öncesi eğitimi alan çocuk duygu ve düşüncelerini daha rahat ifade eder, anlama ve 

anlatma becerisi gelişir. 

• Çocukların tüm gelişim alanlarını, sosyal yaşantılarını ve geleceğini oluşturmada okul öncesi 

eğitimi son derece önemlidir (MEB, 2009b). 

YÖNTEM 

 Araştırmayla Okul Öncesi Eğitimde zorunlu eğitime geçiş öncesinde bu alt sistemin genel 

durumu mevcut literatür taranarak ve MEB istatistikleri incelenerek ortaya konmuştur. Ayrıca Okul 

Öncesi Eğitimde zorunlu eğitime geçişle ilgili olarak veli görüşleri tespit etmek amacıyla bir anket 

geliştirilerek uygulanmıştır. Anket uygulamasıyla ilgili olarak araştırmanın evreni, Çanakkale ilinde 

MEB‘na bağlı 12 bağımsız anaokulu ile ilköğretim okulları bünyesindeki 236 anasınıfındaki öğrenci 

velileri teşkil etmektedir. 

 Örneklem olarak ise, merkez ilçedeki öğrenci velilerinden tesadüfî örnekleme yoluyla seçilen 

60 veli alınmıştır. Toplanan veriler üzerinde frekans, yüzde ve aritmetik ortalama değerleri alınarak 

yorumlanmıştır. 

 
BULGULAR VE YORUM 

 
 Literatür taraması yoluyla elde edilen bilgiler ve istatistikî değerler bir sistematik 

doğrultusunda açıklanmış, anketle toplanan veriler ise, tablolaştırılarak ve üzerinde frekans yüzde ve 

aritmetik ortalama değerleri alınarak öğrenci velilerinin kişisel durumlarıyla ilgili özellikleri ve okul 

öncesi eğitimle ilgili görüşleri 1’er tablo halinde sunularak yorumlanmıştır. 

Tablo1. Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının Kademelerine göre 2009-2010 Öğretim Yılı itibariyle 

Türkiye geneli, okul, öğrenci, öğretmen ve derslik sayısı 

         Sayısal Değerler 

      

Eğitim  

Kademesi 

Okul / 

Kurum 

Öğrenci Sayısı Öğretmen Sayısı  

  Derslik 

 

Erkek Kız Toplam Kadrolu Sözleşmeli Toplam 

Bağımsız 

anaokulu 

1248 77639 70646 148285 4058 2268 6356 5643 

Özel anaokulu 928 17031 15358 32389 873 - 873 2196 

Türk 923 16856 15181 32037 858 - 858 2176 

http://www.megep.meb.gov.tr2009/
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Tablo 1 incelendiğinde Okul Öncesi Eğitimde, eğitim kademelerine göre toplam okul sayısı 

içerisinde %85 lik oranla ağırlık anasınıflarındadır. Okul sayısı toplamında bağımsız anaokullarının 

oranının %8, SHÇEK’na ve 657 sayılı kanunun 191. Maddesine göre açılan Okul Öncesi Eğitimi 

Kurumlarının oranının %7, derslik başına düşen öğrenci sayısının 21 ve öğretmen başına düşen 

öğrenci sayısının 23 olduğu görülmektedir. Bu tablonun çağ nüfusu ve okullaşma oranı 

düşünüldüğünde yetersiz olduğu görülmektedir. Önceliğin bağımsız anaokullarına verilerek bu alt 

sistemin derslik ve öğretmen ihtiyacının acilen karşılanması gereği ortaya çıkmaktadır. 

Azınlık 5 175 177 352 15 - 15 20 

Anaokullar 

Toplamı 

(Bağımsız+özel) 

2176 94670 86004 180674 4961 2268 7229 7839 

Resmi 

Anasınıfları 

22225 382616 353138 735754 14149 13950 28099 27464 

Yaz anaokulu ve 

anasınıfları 

- 3023 2920 5953 - - - - 

Mobil 

Anasınıfları 

- 957 913 1870 - - - - 

Özel Okul 

bünyesindeki 

Anasınıfları 

579 10212 8875 19087 786 - 786 1307 

Türk 565 10037 8697 18734 762 - 762 1293 

Azınlık 11 167 175 342 18 - 18 9 

Uluslararası 3 8 3 11 6 - 6 5 

Anasınıfları 

Toplamı 

(Resmi+Özel) 

22804 392828 362013 754841 14935 13950 28885 18771 

S.H.Ç.E.K. 1553 19141 17302 36443 5920 - 5920 8474 

657 sayılı kan. 

191. Maddesine 

göre açılan 

kurumlar 

148 4488 4208 8696 682 - 682 619 

GENEL 

TOPLAM 

26681 511127 469527 980654 26498 16218 42716 45703 
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Tablo 2. Türkiye geneli itibariyle 2008-2009 Öğretim yılı ile 2009-2010 Öğretim yılının 

Okul Öncesi Eğitimdeki okul, öğrenci, öğretmen ve derslik açısından sayısal karşılaştırması 

 
2008-2009 Öğrt. Yılı O.Ö. 

Eğitim 
 

 

 

 

 

 
Okul 
 

 

 
Derslik 
 

Öğrenci Sayısı Öğretmen Sayısı 

 

Kız 
 

Erkek 
 

Toplam 
 

Kadrolu 
 

Sözleşmeli 
 

Toplam 

 

23653 

 

39481 

 

383732 

 

 

421033 

 

804765 

 

 

28848 

 

 

494 

 

 

 

29342 

 

2009-2010 Öğrt. Yılı O.Ö. 

Eğitim 
26681 26681 469527 469527 980654 26498 16218 42716 

Okul Öncesi Eğitimdeki sayısal gelişmelerle ilgili 2008-2009 öğretim yılı ile 2009-2010 

öğretim yılını karşılaştıran Tablo 2 incelendiğinde; Bu alanda öğrenci sayılarında artış %22 iken, okul 

sayılarında %13, derslik sayılarında %16 ve öğretmen sayılarında ise %46 olarak görülmektedir.  

Okul öncesinin zorunlu Eğitim çağına alınması kararıyla bu alandaki sayısal gelişmeler 

incelendiğinde okul, derslik, öğrenci ve öğretmen sayılarında önemli artışlar gözlenmektedir. Özellikle 

öğretmen sayılarında çok ciddi bir artışın olduğu görülmektedir. Öğretmen sayılarındaki bu artış 

(%46) ile cumhuriyet tarihinin en büyük sayısal gelişmesi olarak görülmektedir. 

Tablo 2 deki verilerden hareketle bu alt sistemde 2008-2009 öğretim yılında derslik başına 

düşen öğrenci sayısının ise 20, öğretmen başına düşen öğrenci sayısının ise , 28 olduğu görülürken, 

2009-2010 öğretim yılında bu değerlerin, derslik başına düşen öğrenci sayısı itibariyle 21 olurken, 

öğretmen başına düşen öğrenci sayısının 23 olduğu görülmektedir. Bir önceki öğretim yılı itibariyle bu 

öğretim yılı karşılaştırıldığında özellikle öğretmen başına düşen öğrenci sayısında belirgin bir düşüşün 

olduğu, ancak OECD ülkeleri ortalama standartlarına göre öğretmen ve derslik başına düşen öğrenci 

sayısının 15-16 olduğu hatırlanırsa, derslik ve öğretmen açığının olduğu gerçeği bu alanda önemli bir 

sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. 
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Tablo3. Çanakkale ili Okul Öncesi Eğitimi, okul, derslik, öğrenci, öğretmen sayıları ve 

okullaşma oranları 

 

 

 

Kurum  

Sayısı 

 

ÖĞRETMEN 

SAYISI 

Ö
Ğ

R
E

N
C

İ S
A

Y
IS

I 

Ç
ağ

 N
üf

us
u 

36
-7

2 
A

y 

 

Okullaşma Oranı 

     

Okullaşma 

Oranı  

Genel 

(48-72 Ay) 

K
ad

ro
lu

 

K
ad

ro
su

z 

 

Sö
zl

eş
m

el
i 

T
op

la
m

 

36
-4

8 
A

Y
 

48
-6

0 
A

Y
 

60
-7

2 
A

Y
 

 

Anaokulu 

 

12 

Okul 

49 

Şube 

 

8 

 

- 

 

5 

 

13 

 

784 

 

 

 

 

 

14883 

 

 

 

 

 

% 

2,7 

 

 

 

 

 

% 

32 

 

 

 

 

 

% 

80 

 

 

 

 

 

 

%47 

 

Anasınıfı 

(İlk ve 

ortaöğretim 

bünyesinde) 

 

236 

Şube 

 

160 

 

1 

 

95 

 

256 

 

3995 

 

 

TOPLAM 

 

12 

Okul 

285 

Şube 

 

168 

 

1 

 

100 

 

269 

 

4779 

 

Tablo 3 incelendiğinde; 2009-2010 Öğretim yılı itibariyle, Çanakkale ilinde, 12 bağımsız 

Anaokulunda 49 sınıfta ve 236 ilk ve ortaöğretim bünyesinde olmak üzere toplam 285 sınıfta 4779 

öğrencinin Okul öncesi kurumlarında eğitim aldıkları görülmektedir. Derslik başına 17 öğrenci 

düşerken, öğretmen başına düşen öğrenci sayısının 18 olduğu görülmektedir. Çanakkale ilinde Okul 

öncesi eğitimde, bu tabloyla hedeflenen standartlara ulaşıldığı söylenebilir. Yaş gruplarına göre genel 

okullaşma oranı %47 iken, 60-72 ayda bu rakam %80 ‘e çıkmıştır. Bu yaş grubunda zorunlu eğitime 

geçiş sürecinde Çanakkale ili şimdiden 2013-2014 öğretim yılı için bakanlığın hedeflediği Türkiye 

geneli okullaşma oranı hedefini tutturmuştur. 
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Tablo4. Ailelerin Kişisel Özellikleri 

Cinsiyet f % 

Kadın 45 75 

Erkek 15 25 

Toplam 60 100 

Yaş Durumu f % 

21-25 3 5 

26-30 12 20 

31-35 31 52 

36-40 9 15 

41 ve üstü 5 8 

Toplam 60 100 

Eğitim Durumu f % 

İlköğretim 10 17 

Ortaöğretim 16 27 

Yükseköğretim 29 48 

Yüksek L./Doktora 5 8 

Toplam 60 100 

Gelir Düzeyleri f % 

500-750 4 7 

751-1000 10 17 

1001-1200 8 10 

1201-1500 18 30 

1501-1750 12 20 

1751-2000 2 3 

2000 ve üstü 6 10 

Toplam 60 100 

Çocuk Sayısı f % 

1.çocuk 28 47 

2.çocuk 30 50 

3.çocuk 2 3 
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Tablo 4 incelendiğinde; Velilerin %75’nin okul öncesi eğitimin özelliğinden dolayı kadın 

olduğu, çoğunluğun orta yaş kabul edilebilecek 30-40 yaş aralığında (%67)bulunduğu ve tecrübeye 

sahip olduğu, % 56 lık veli grubunun yüksek öğrenim ve üst öğrenim yaptığı ve aydın velilerden 

oluştuğu, gelir düzeylerinin ise, çoğunluğunun iyi olduğu (%63’ü 1000-1750 TL aralığında) 

görülmektedir. 

Tablo 5:Çanakkale ilinde zorunlu okul öncesi eğitime geçişte veli görüşleri 

 

Okul Öncesi Eğitimle İlgili 

Sorular K
es

in
lik

le
 

K
at

ılı
yo

ru
m

 

K
at

ılı
yo

ru
m

 

K
ıs

m
en

 

K
at

ılı
yo

ru
m

 

K
at

ılm
ıy

or
um

 

K
es

in
lik

le
 

K
at

ılm
ıy

or
um

 

 f %  f %  f %  f %  f % �̅� 

1.Ülkemiz açısından okulöncesi eğitime geçiş 

gereklidir. 
28 80 12 20 - - - - - - 3,1 

2.Zorunlu Okul Öncesi Eğitim kararı tüm yurtta 

uygulanmalıdır. 
46 76,7 12 20.0 2 3,3 - - - - 4,7 

3.Zorunlu Okul Öncesi Eğitime başlanmasıyla 

çocuğun erken yaşta okula gitmesinin problem 

yarattığını düşünüyorum. 

1 1,7 7 11,7 13 21,7 18 30,0 21 35 2,15 

4.Okul Öncesi Eğitim zorunlu olmasaydı da 

çocuğumu okul öncesi kurumuna gönderirdim. 
48 80,0 5 8,3 5 8,3 2 3,3 - - 4,6 

5.Zorunlu Okul Öncesi Eğitimin amacının 

sadece ilköğretime hazırlık olduğunu 

düşünüyorum. 

2 3,3 2 3,3 31 51,7 20 33,3 5 8,0 2,6 

6.Zorunlu Okul Öncesi Eğitime geçişte yapılan 

ön çalışmalar yeterlidir. 
3 5,0 20 33,3 23 38,3 10 16,7 4 6,7 3,13 

7.Okul Öncesi Eğitimin zorunlu eğitim 

kapsamına alınmasıyla devlet bu hizmeti 

ücretsiz vermelidir. 

32 53,3 15 25,0 7 11,7 2 3,3 4 6,7 4,15 

8.Çocukların aileleri tarafından okul öncesi 

eğitime gönderilmemelerinin nedenlerinden biri 

bu eğitimin masraflı olmasıdır. 

28 46,7 10 16,7 13 21,7 5 8,3 4 6,7 3,88 

9.Okul Öncesi Eğitim alan ve almayan 

çocukların gelişim ve eğitimleri açısından 
41 68,3 18 30 1 1,7 - - - - 4,66 
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aralarında fark olduğuna inanıyorum. 

10.Okul Öncesi Eğitim çocuğun tüm gelişim 

alanlarına(bilişsel-duyuşsal-psikomotor)katkı 

sağladığına inanıyorum. 

45 75,0 11 18,3 3 5,0 - - 1 1,7 4,65 

 

Tablo 5 incelendiğinde; Velilerin tamamı okul öncesinde zorunlu eğitime geçmenin bir 

gereklilik olduğunu belirtirken %97’si ise, tüm yurtta yaygınlaştırılmasını istemektedir. Bu görüş okul 

öncesi eğitimin zorunlu olarak tüm yurt sathında yaygınlaştırılması açısından önemli bir veli desteğidir 

Velilerin %65’i çocuğun erken yaşta okula gitmesinin bir problem yaratmayacağını 

belirtirken, %22’si bu görüşe kısmen katılmış ve sadece %13 ‘ü olumsuz görüş bildirmiştir. Azda olsa, 

olumsuz görüşe sahip velilerin, okul öncesi eğitimin önemi konusunda rehberlik yapılarak 

aydınlatılmaları gereği vardır. 

Okul Öncesi Eğitim zorunlu olmasaydı da çocuğumu okula gönderirdim diyen velilerin oranı 

%88 dir. Bu konuda kararsız olanlar % 9, göndermek istemeyenlerin oranı ise, sadece %3’tür.  Bu 

görüş, okul öncesi eğitime veli desteğinin tam olduğunu göstermektedir. 

Velilerin %7’si, Okul Öncesi Eğitiminin amacının sadece ilköğretime hazırlık olduğunu 

belirtirken, %52’si bu görüşe kısmen katılmış, %41’i ise katılmamıştır. Okul Öncesi Eğitimin çocuğun 

gelişimindeki öneminin ve işlevinin, hala günümüzde velilere iyi anlatılamadığı anlaşılmaktadır. 

Velilerin %38’i, zorunlu okul öncesi eğitime geçişte ön çalışmaların yeterli, %38’i kısmen 

yeterli ve %24’ü ise, yetersiz olduğu yönünde görüş bildirmişlerdir. Zorunlu okul öncesi eğitime 

geçişte ön hazırlık çalışmalarının yeterliği konusunda velilerin görüş birliğinde olmadığı 

görülmektedir. 

Velilerin büyük bir çoğunluğu (%91) zorunlu okul öncesi eğitim hizmetinin, devlet tarafından 

verilmesini talep etmektedirler. Velilerin, çocuğunu okul öncesi eğitime göndermeme nedenlerinden 

biri de, bu eğitimin maliyetinden kaynaklanmaktadır. Maliyet faktörünün etkili olduğunu söyleyen 

veliler çoğunluktadır (%64). Bu konuda velilerin %22’si kısmen seçeneğini işaretlerken, %14’lük 

bölümü ise, maliyetin etkili olmadığını belirtmişlerdir. Okul öncesi kademelerinde okul masrafları 

konusu, velilerin genel bir şikâyet konusudur. 

Ankete katılan velilerin %93’ü, okul öncesi eğitimin çocuğun tüm gelişim yönlerine katkı 

sağladığını, %98’i ise, bu katkıdan dolayı okul öncesi eğitim alan ve almayan çocuklar arasında 

belirgin bir fark olduğunu belirtmişlerdir. Veli düzeyinde oluşan bu olumlu görüş zorunlu okul öncesi 
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eğitimindeki okullaşma oranının arttırılmasında eğitimcilerin işini kolaylaştıracaktır. Tablo 5 de 

verilen aritmetik ortalama sonuçlarının (�̅�) tamamı, yukarıdaki sonuçları doğrular niteliktedir. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Sonuçlar: 

1. Okul öncesinde zorunlu eğitime geçiş ile okul, derslik ve öğretmen ihtiyacı vardır. 

2. Mevcut Okul Öncesi Eğitim kurumlarının fiziki yapıları çocukların gelişim 

özelliklerini destekleyecek şekilde düzenlenmemiştir. 

3. Okullaşma oranı Türkiye geneli itibariyle düşüktür. 

4. Derslik ve öğretmen başına düşen öğrenci sayısı fazladır. 

5. Bu alt sisteme ayrılan bütçe yetersizdir. 

6. Veliler, okul öncesinde zorunlu eğitime geçişin gerekliliğine inanmaktadırlar. 

7. Veliler çocukların erken yaşlarda okul öncesi eğitim kurumlarına gitmesinde bir 

sakınca görmemektedirler. 

8. M.E.B ile diğer bakanlıklar, kamu kurumları, Üniversiteler, Basın, Belediyeler, özel 

sektör, kitle iletişim araçları, STK ve diğer ilgili kişi ve kuruluşlar arasında sağlıklı bir 

eşgüdüm ve iletişim sağlanamamıştır.  

9. Bu konuda çalışan araştırmacılar desteklenmektedir. Mevcut araştırma sayıları ise 

yetersizdir. 

Öneriler: 

1. Okul Öncesi Eğitimde bu öğretim yılı itibariyle Türkiye geneli okullaşma oranı %40 

civarında görülmektedir. 2013-2014 öğretim yılı için hedeflenen %80’lere 

ulaşabilmek için, bu alt sistemin ihtiyaç duyduğu 22 bin öğretmen ile 30 bin derslik 

gereksinimi acilen karşılanmalıdır. 

2. Okul Öncesi Eğitiminin öğretmen ihtiyacı, kaynağı olan Eğitim Fakültelerinin ilgili 

bölüm ya da Anabilim dallarından karşılanmalıdır. 

3. Okul Öncesi Eğitim kurumlarının fiziki yapıları, çocukların gelişim yönlerini 

destekleyecek nitelik ve donanımda olmalıdır. 

4. Derslik ve öğretmen başına düşen öğrenci sayıları, standart seviyelere getirilmelidir. 

5. OECD ülkelerinde okul öncesi eğitimde öğrenci başına düşen harcama miktarı 4508 

dolar iken, ülkemizde bu miktar çok düşük seviyelerdedir. Bu alana yeterli bütçe 

ayrılması zorunluluğu vardır. 

6. Öğrenci velileri ve kamuoyu, okul öncesi eğitimin önemi ve gerekliliği konusunda 

aydınlatılmalı ve onların desteği sağlanmalıdır. 
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7. Okul Öncesinde zorunlu eğitime geçişte sürecin en iyi şekilde değerlendirilebilmesi 

için, M.E.B, Bakanlıklar, kamu kuruluşları, özel sektör, üniversiteler, Belediyeler, 

Basın, STK ve diğer ilgili bütün kişi ve kuruluşlar arasında sağlıklı bir işbirliği ve 

iletişim sağlanmalıdır. 

8. Zorunlu Eğitim çağı olarak düşünülen 5-6 yaş grubu çocuk sayısı kesin olarak tespit 

edilmelidir. 

9. Her türlü örgün eğitim yanında, yaygın eğitim kurumlarının imkânlarından da 

anasınıfı açılması konusunda yararlanılmalıdır. 

10. Kırsal ve Kent yerleşim yerleri ile bölgeler arası dengesizlikler giderilmelidir. 
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ÖZET 

Okul öncesi kurumlarında uygulanmak üzere geliştirilen program, amaç, içerik, öğretme-

öğrenme süreci ve sınama durumları olmak üzere dört temel öğeden oluşmaktadır. Programın 

verimliliği ve belirtilen kazanımların gerçekleştirilmesi bu dört öğenin birbiri ile uyumlu olmasına 

bağlıdır. Öğeler arası uyum ile birlikte öğrenme etkinliklerinin yer aldığı öğrenme-öğretme sürecinin 

daha önemli olduğu bilinmektedir. Öğrenme-öğretme sürecinde Fen-doğa ve Matematik etkinliklerinin 

düzenlenmesi ve gerçekleştirilmesi önemli bir süreçtir. Bu süreci olumlu hale getirebilmek için okul 

öncesi öğretmenlerinin öğrenme-öğretme sürecine ilişkin yeterliliklere sahip olmaları oldukça 

önemlidir. Özellikle yapılandırmacı kuramına dayalı programlar öğretmeden çok öğrenme 

etkinliklerinin düzenlendiği süreçtir.  

Bu araştırmanın amacı, okul öncesi öğretmenlerinin fen-doğa ve matematik etkinliklerini 

düzenleme ve gerçekleştirme çabalarında zorlanma düzeylerini belirlemektedir. Araştırma betimsel 

nitelikte olup tarama modeli kullanılmıştır. Çanakkale il merkezindeki okul öncesi kurumlarında görev 

yapan Okulöncesi öğretmenleri araştırmanın evrenini oluşturmaktadır. Elde edilen bulgulara göre, 

okul öncesi öğretmenlerinin fen-doğa ve matematik etkinliklerinde hazırlanacak materyallerde bireysel 

faklılıkları dikkate alma konusunda sıkıntı yaşanmazken öğretim yöntemlerini belirlerken bireysel 

farklılıkları dikkate almada zorlandıkları görülmektedir. Buna ek olarak okul öncesi öğretmenleri fen-

doğa ve matematik etkinlikleri sırasında öğrencilerin kendilerini güdülemeyi öğrenmeleri için, olanak 

sağlamada kendilerini yeterli görmedikleri ortaya çıkmıştır. 

Anahtar Kelimeler; Okul öncesi eğitim, okul öncesi eğitim programları, fen-doğa ve 

matematik etkinlikleri, okul öncesi öğretmeni. 
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ABSTRACT 

The education program developed in order to be implemented in the pre-school educational 

institutions consists of four basic elements as objectives, content, learning-teaching processes and 

measurement and evaluation. Efficiency of the program and achievement of these mentioned 

objectives depend on the conformity among these four elements. Besides the conformity of elements, 

learning-teaching process in which learning activities are included have been accepted as more 

important. During the learning-teaching process, organization and conduction of the activities in 

Science-Nature and Mathematics subjects include a considerable process. In order to make this 

process positive, it is crucial for pre-school teachers have qualification related to the learning-teaching 

process. Especially programs based on constructivist theory are processes organized by learning 

activities rather than teaching. Learning environment for learning activities should be organized 

appropriately in order to motivate students and attract their attention to the subject. 

The aim of this study is to determine the level of difficulty for pre-school teachers about their 

efforts to organize and conduct the activities related to the subjects of Science-Nature and 

Mathematics. The research has descriptive property and thus survey model has been used. The pre-

school teachers working in the pre-school institutions in the centre of Canakkale province compose the 

universe of the study. A scale has been prepared by determining the possible difficulties that teaches 

face during the process that they do the activities related to Science-Nature and Mathematics. Validity 

and reliability of the prepared scale have been found highly. Statistical processes such as t, F, % will 

be benefited for the data analysis. Since the data analysis process has been continuing, the part of 

findings and results will be presented in the congress.  

Keywords; Pre-school education, pre-school education program, science-nature and 

mathematics courses, pre-school teacher. 

GİRİŞ 

Okul öncesi eğitim, çocukların bilişsel, psikomotor ve duyuşsal alanlarının gelişmesinin en 

hızlı olduğu 0-6 yaş dönemini kapsayan bir süreçtir. Okul öncesi eğitim çocukların tüm alanlardaki 

gelişimini destekleyerek, onların, yetişkinlik dönemlerinde de daha üretici, daha yaratıcı ve 

potansiyellerini tam olarak ortaya koyan kişiler olmalarına yardımcı olur. Kavram gelişiminin 

temelleri, bebeklik döneminde atılmaktadır. İçinde keşfetme içgüdüsüyle doğan bebek görme, işitme, 

dokunma, tat ve koku alma duyularıyla dünyasını tanımaya çalışmaktadır. Duyularıyla edindiği 

tecrübeler sonucu ölçü, ağırlık, şekil, zaman ve yer gibi matematiksel kavramlara ait fikirleri oluşmaya 

başlamaktadır. Bebeklikten itibaren çocuk, nesneleri eliyle kavramaya çalıştığında bazı nesneleri 

küçük eliyle kavrayamayınca nesnelerin boyutları arasındaki farklılıkları, bazı nesneleri tutup 

kaldıramayınca nesnelerin ağırlıkları arasındaki farklılıkları, bir yerden bir yere emeklerken mekânlar 
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arasındaki farklılıkları anlamaya başlar (Charlesworth and Radeloff, 1991). Böylece çocuğun ilk 

deneyimleri pozisyonlar ve şekillerle ilgili olarak mekân üzerinde yoğunlaşmaktadır. Farklı mekânlara 

hareket edebilme, farklı şekil ve ölçüdeki nesnelere dokunma ve nesneleri tekrar tekrar düzenleme 

fırsatlarını çocuğa sağlamaktadır. Bu yolla çocuk, “yakında” , “uzakta” , “arasında”, “arkasında” gibi 

terimleri de anlamaya çalışmaktadır. 

Bu dönemdeki çocuklar ailelerinden sonra en çok öğretmenlerini model alırlar. Okul öncesi 

eğitiminin önemli bileşeni de öğretmenlerdir. Eğitimin en önemli bileşeni olan öğretmenlerin, 

değişime açık olmaları, yeniliklere uyum sağlamaları ve gelişime açık olmaları önemlidir. Çocukların 

gelişiminde kritik bir yere sahip olan öğretmenlerin nitelikli olmaları son derece önemlidir. Okullarda 

uygulanan programların, okul öncesi dönemde uygulanan etkinliklerin başarılı olarak yönetilmesi ve 

sonuçlandırılması nitelikli ve yeterli öğretmenlerle mümkündür. 

 Okul öncesi dönemde fen-doğa ve matematik etkinlikleri, fen bilimlerine ilişkin bilgilerin 

çocuğa aktarılması olmayıp, çocuğun bunları yaparak ve yaşayarak öğrenmesi, bilimsel düşünebilme 

ve hareket edebilme becerilerini kazanması, çocukların ileriki yıllarda fen bilimlerine karşı olumlu 

tutum geliştirmelerini, soyut bilgileri somut hale getirtmeyi amaçlayan ilgi çekici, zevkli bir 

etkinliktir(Ulcay, 1989). Çocuklar fen etkinlikleri sırasında gözlem yapma, inceleme, tahmin etme, 

sıralama, deneme gibi birçok bilimsel süreçleri gerçekleştirmektedirler(Özbey, 2006). Olayları neden-

sonuç ilişkileri ile değerlendirerek açıklayan bilimsel düşüncenin 5 adımı şunlardır; problemi tanıma, 

hipotezler kurma, gözlemler, deneyler uygulama ve hipotezleri sınama, elde edilen verileri 

yorumlama, sonuçlar oluşturma (Yavuz, 2001). Amerikan Ulusal Fen Eğitimini Geliştirme Merkezi’ne 

(National Center for Improving Science Education, NCISE) göre, fen eğitiminin amaçları üç başlık 

altında toplanmaktadır (Drons ve Given, 2005; Akt. Pepele Ünal, 2006). Bunlar; 

 1: Her bir çocuğun doğuştan gelen dünya hakkındaki merakını geliştirmek, 

 2: Her bir çocuğun dünyayı keşfetmesi, problem çözmesi ve karar vermesi için düşünme 

becerilerini geliştirmek, 

 3: Her bir çocuğun doğal dünya hakkındaki bilgilerini arttırmak 

 Bu amaçlar doğrultusunda hazırlanacak olan etkili bir fen-doğa ve matematik etkinlikleriyle 

çocuğun araştırma ve gözlem yapma becerilerini geliştirerek, çocukta sağlam bir bilimsel temel 

oluşturmak hedeflenmektedir. 

 Fen-Doğa ve Matematik etkinliklerinde öğretmenler, çocukların bilimsel düşünme becerisini 

geliştirebilmesi için onların doğal yetenek ve merakları hakkında ön bilgi edinmelidir(Allen, 2002). 

Çocukların kendi dünyalarındaki keşiflerinde şekil, sayı, renk ve mekân kavramlarını kullanmalarına 

ve yakın çevrelerindeki canlı varlıkların bakımını öğrenmelerine yardımcı olmalıdır. Herhangi bir fen-
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doğa ve matematik etkinliğine başlandığında öğretmen, çocuklara ne olacağı hakkında soru sorarak, 

onların konu hakkında bilgi ve fikirlerini öğrenebilir. Çocukların çalışma sırasındaki tutumlarını 

izleyebilir. Alışma sonunda çalışmaya başlarken sorduğu soruyu tekrar sorarak, çocukların neler 

öğrendiği hakkında bilgi edinebilir, çalışmanın başında yaptıkları tahminlerle karşılaştırabilir (Beaty 

2002;Keil, 1999-2002). Okul öncesi dönemde çocuklar fen kavramlarını anlayabilecek bir kapasiteye 

sahiptirler. Ancak bu dönem çocuğunun bir konuda dikkatini uzun süre toplamak mümkün olmadığı 

için etkinlikler sırasında sürekli yeni uyarıcılara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle öğretmenler fen 

etkinliklerinde öğrencileri aktif hale getirecek çeşitli öğretim yöntemlerini kullanmalıdır (Şahin,2000). 

Aktaş (2004) Fen-doğa ve Matematik etkinliklerini öğretirken öğretmene düşen görevleri şöyle 

sıralamıştır; 

 Öğretmen, çocukların gelişim düzeylerini ve bu gelişim düzeyine uygun etkinlikleri iyi 

belirlemelidir. 

 Öğretmen, alışılmış rutin çalışmaların yerine çocukların araştırıcı yönlerini geliştirecek 

etkinlikler sunmalıdır. 

 Çocukların başarma duygusunu tatması ve egosunu güçlendirebilmesi için onları 

başarabilecekleri problemlerle karşı karşıya getirmelidir. 

 Problemi çözmesi için çocuğa yeterli zaman vermeli ve çocuğun bitirmesini sağlamalıdır. 

 Öğretmen, çocuklarda mantıksal düşünmenin ve problem çözme yeteneğinin gelişimi için 

onlara açık uçlu sorular sormalı, düşüncelerini açıklaması için uygun ortam hazırlamalıdır. 

 Öğretmen problemi kendisi çözmek yerine çocuğun sonucu bulması için onu cesaretlendirmeli 

ve uygun fırsatlar sağlamalıdır. 

 Başarısız olan çocuklara kendilerini ifade edebilmeleri için gelişim düzeylerine uygun yeni 

fırsatlar vererek kendilerine güvenlerini kazandırmalıdır. 

 Öğretmen matematik köşesinde çocukların grup halinde veya bireysel çalışabilmesi için uygun 

eğitim olanakları sunmalıdır. 

 Bir matematik etkinliğinden sonra çocukların sonuçları paylaşmaları ve birlikte tartışmaları 

için uygun ortamlar sağlanmalıdır 

 Çocukların gözleyerek, araştırarak, keşfederek çalışmaları için zengin uyarıcı materyallerle 

dolu bir matematik köşesi hazırlanmalıdır. 

 Öğretmen çocuğun öğrenmeye hazır olduğu her durum ve fırsattan yararlanabilmeli, yaratıcı 

ve esnek bir programa sahip olmalıdır. Öğretmen çocukların ihtiyaç duyduğunda ve bir 

problemle karşı karşıya kaldıklarında en iyi öğrendiklerini unutmamalıdır. 

 Öğretmen çocukların matematik kavramlarını doğru öğrenmesi ve kavramların yerleşmesi için 

gün içinde bu kavramlara sık sık yer vermelidir. Örneğin; “bana yuvarlak düğmeyi verebilir 

misin?”, “en uzun kalem hangisi” gibi 
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 Öğretmen matematikle ilgili kavramları doğru kullanmalı, çocuk yanlış kullanıldığında 

eleştirmeden doğrusunu tekrarlamalıdır. Örneğin; “büyük gökdelenler yerine, uzun 

gökdelenler” gibi. 

 Okulöncesi eğitim kurumlarında bulunması gereken köşelerden biri olan fen-doğa ve 

matematik köşesi diğer köşelerden bağımsız ve fen-doğa ve matematik etkinliği için hazırlanmış özel 

bir köşe olmalıdır. Ancak bu köşe, fen-doğa ve matematik etkinlikleri dikkat gerektirdiğinden müzik 

ve blok köşesi gibi hareketli köşelerden uzak olmalıdır.(Marzollo ve Trives 1998, Dinçer ve Ulutaş 

1999).  

 Ülkemizde okul öncesi dönemde fen-doğa ve matematik çalışmaları ile ilgili son yıllarda 

yapılan çalışmalar artmış ve artmaya devam etmektedir. Benzer şekilde gelişmiş ülkelerde de eğitime 

verilen önem neticesinde çalışmalar hızla sürdürülmekte ve her geçen gün yeni çalışmalar göze 

çarpmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri’nde Matematik Öğretmenleri Konseyi 2000 yılında 

matematik öğretimi ile ilgili yeni standartlar oluşturmuş ve uygulamaya koymuş, çocukların 

matematiksel kavramları öğrenmesinde yol gösterici çalışmalara imza atmıştır(Baroody ve Wilkinsi 

1999). Ülkemizde de okul öncesi çocukları için program hazırlanmasında çocuklara kazandırılması 

hedeflenen davranışların çıkarıldığı ve tüm okul öncesi eğitim kurumlarında da standart şekilde 

uygulanması hedeflenen program 2006 yılında yayınlanmıştır. Metin’e (1994) göre, matematik 

kavramları okul öncesi eğitim programlarının her alanında yer alabilir. Sayılar, şekiller, boyutlar, 

sıralama, bağıntı ve ilişkilerle ilgili kavramlar çocuğun günlük yaşantısında doğal olarak ortaya 

çıkabilen unsurlardandır.  Günümüzde okul öncesi sınıflarında matematikle ilgili; bilişsel etkinlikler, 

kavram çalışmaları ya da matematik etkinlikleri şeklinde zaman dilimleri ayrılmakta ve çocukların 

yine günlük yaşantılarında karşılaştığı kavramlar bu sürelerde planlı etkinlikler yolu ile sistemli bir 

şekilde çocuklarla pekiştirilmelidir. 

Araştırmanın amacı 

 Bu araştırmanın genel amacı, okulöncesi öğretmenlerinin öğrenme-öğretme sürecine ilişkin 

öğretmen yeterliliklerine dayalı olarak fen-doğa ve matematik etkinliklerini düzenleme ve 

gerçekleştirme çabalarında zorlanma düzeylerini; öğretmen görüşlerine dayalı olarak belirlemektir. 

Araştırmada şu sorulara cevap aranmıştır: 

• Okulöncesi öğretmenlerinin, öğretme-öğrenme süreci ile ilgili öğretmen 

yeterliklerine dayalı olarak fen-matematik ve doğa etkinliklerini düzenleme ve 

gerçekleştirme çabalarında zorlanma düzeylerine ilişkin okul öncesi 

öğretmenlerinin görüşleri nedir? 
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• Okulöncesi öğretmenlerinin, öğretme-öğretme süreci ile ilgili öğretmen 

yeterliklerine dayalı olarak fen-doğa ve matematik etkinliklerini düzenleme ve 

gerçekleştirme çabalarında zorlanma düzeylerine ilişkin okul öncesi öğretmen 

görüşleri ile kıdemleri arasında anlamlı bir fark var mıdır? 

• Okul öncesi öğretmenlerinin, öğrenme-öğretme süreci ile ilgili öğretmen 

yeterliklerine dayalı olarak fen-doğa ve matematik etkinliklerini düzenleme ve 

gerçekleştirme çabalarında zorlanma düzeylerine ilişkin okul öncesi öğretmen 

görüşleri ile mezun olunan okul türü arasında anlamlı bir fark var mıdır? 

 

YÖNTEM 

Öğrenme-öğretme süreci kapsamında okul öncesi öğretmenlerinin öğretmen yeterliklerine 

dayalı olarak fen-doğa ve matematik etkinliklerini düzenleme ve gerçekleştirme çabalarında zorlanma 

düzeylerini; okul öncesi öğretmenlerinin görüşlerine dayalı olarak belirlemeyi amaçlayan bu araştırma 

tarama (survey) modelinde gerçekleştirilmiştir. Bu yöntem olayların, objelerin, varlıkların, kurumların, 

grupların ve çeşitli alanların ne olduğunu betimlemeye, açıklamaya çalışan araştırmalarda kullanılır 

(Kaptan, 1991). 

Bu araştırmada, evrene dâhil Çanakkale il merkezindeki okullarda görev yapan okul öncesi 

öğretmenlerinin görüşlerine başvurulmuş, bunun için anket formu oluşturulmuştur. Ayrıca, geniş bir 

literatür taraması yapılarak araştırmanın amacı ve sınırlılıkları çerçevesinde kavramsal yapının 

kuramsal temele dayalı olarak ortaya konulmasına ve var olan durumun betimlenmesine çalışılmıştır. 

Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini Çanakkale il merkezindeki okullarda görev yapan 240 okul öncesi 

eğitimi öğretmeni oluşturmaktadır. Evreninin tümüne ulaşmanın zor olduğu düşünüldüğü için, evren 

içerisinden örneklem, random yoluyla seçilen Çanakkale il merkezinde 95 öğretmen olarak ele 

alınmıştır. Örneklem seçilirken, çok-aşamalı örnekleme tekniği kullanılmıştır (Erdoğan, 1988). Bu 

teknikle örneklemin, evreni temsil etmesi ve sonuçlara etki edeceği düşünülen faktörlerin mümkün 

olduğu kadar kontrol altında tutulması amaçlanmıştır. 

Araştırmada kullanılan yöntemde örnek seçimi, olasılık hesabına dayandırılmıştır. Seçimin 

tümüyle rastlantıya bağlı olması dolayısıyla seçilen örneğin ana kütleyi yüksek derecede temsili 

sağlanmış olur. Yani, seçilen örnekte yer alan elemanlarda şu veya bu yönde var olabilecek sapmalar, 

elemanların yeterli büyüklükte olmasından dolayı birbirini götürecek, sonunda sapma olasılığı en az 

olan bir örnek elde edilmiş olacaktır (Seyidoğlu, 1995) 
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Veri Toplama Aracı 

Hazırlanan anket alan uzmanları tarafından incelenerek araştırmanın amacına uygun 

olduğuna ve araştırma konusunu araştırdığına, yani kapsam geçerliliği olduğuna karar 

verilmiştir. Baykul ve diğerleri, (2001) ölçme araçlarının belirtilen özellikler açısından 

istenilen düzeye ulaşması geliştirilmesine bağlıdır. Bu nedenle, ölçme aracı veri toplamak için 

uygulamadan önce, konu alanı uzmanlarının görüşleri alınarak ve örneklem grubu ile 

benzerlik gösteren bir başka grup üzerinde uygulama yaparak geliştirileceğini ifade 

etmektedirler. Anket çalışma grubuna uygulanmadan önce örnekleme (60 okul öncesi 

öğretmeni) uygun bir alt gruba uygulanarak anketin güvenilirlik katsayısı Cronbach alfa 

formülünden yararlanılarak 0.88 olarak bulunmuştur. Sencer’e (1984) göre, araştırma 

anketinin güvenilirliği konusunda 0.88 olarak hesaplanan katsayının ölçme aracının güvenilir 

olduğunu gösterir. Anket formu 03 Ocak 2010 tarihinden itibaren araştırmacı tarafından 

birebir görüşülerek ve tüm maddelerin cevaplandırılması sağlanarak, Çanakkale il merkezinde 

bulunan okullardan rastgele seçilen 25 ilköğretim okulunda görev yapan 95 öğretmene 

uygulanmıştır. 

Verilerin Analizi 

Araştırmada kullanılan veri toplama araçlarının uygulanması tamamlandıktan sonra, cevap 

kâğıtları kontrol edilmiş ve eksik bilgi verilen cevap kâğıtları iptal edilerek değerlendirme dışı 

bırakılmıştır. Öğretmenlere uygulanan anketler sonunda elde edilen veriler tek tek incelenerek 

bilgisayar yardımı ile SPSS (Statistic Program for Social Sciences) programına aktarılmıştır. 

Değerlendirmenin ilk aşamasında, araştırma kapsamına alınan öğretmen görüşleri “kesinlikle 

katılıyorum”, “katılıyorum”, “kısmen katılıyorum”, “katılmıyorum” ve “kesinlikle katılmıyorum” 

şeklinde işaretledikleri maddelerin tek tek frekansları alınmış ve yüzdeleri hesaplanmıştır. İkinci 

aşamada ise, araştırma kapsamına alınan anketlerin puanlarından yararlanılarak ortalamalar 

hesaplanmıştır. Daha sonra, tarafların görüşleri 5’li likert tipi derecelendirme ölçeğine göre 

gruplandırılmıştır. Bu değerlendirme, 1-1.49 arasındaki puanlar “kesinlikle katılıyorum”, 1.50-2.49 

“katılıyorum”, 2.50-3.49 “kısmen katılıyorum”, 3.50-4.49 “katılıyorum”, 4.50-5.00 “kesinlikle 

katılıyorum” şeklinde derecelendirilmiştir. Ayrıca değişkenler açısından “F testi” ve “t testi” 

uygulanmıştır. 
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BULGULAR VE YORUM 

Tablo-1: Okul Öncesi Öğretmenlerinin Kişisel Özellikleri 

Özellik F % 

Cinsiyet   

Bay 10 10,5 

Bayan 85 89,5 

TOPLAM 95 100,0 

Mezun olduğu okul türü   

Önlisans 8 8,4 

Lisans 84 88,4 

Lisansüstü 3 3,2 

TOPLAM 95 100,0 

Kıdem   

0-5 yıl 53 55,8 

6-10 yıl 16 16,8 

11-15 yıl 18 18,9 

16-20 yıl 8 8,5 

TOPLAM 95 100,0 

 

Tablo 1 incelendiğinde; araştırmaya katılan okul öncesi öğretmenlerinin %89,5’nin bayan 

olduğu, %10,5’nin ise erkek olduğu görülmektedir. Mezun olunan okul türünde ise %8,4’ün önlisans,  

%88,4’ün lisans ve %3,2’nin lisanüstü olduğu söylenebilir. Ayrıca ankete katılan okul öncesi 

öğretmenlerinin %55,8’i 0-5 yıl, %16,8’i 6-10 yıl, %18,9 ‘u 11-15 yıl, %8,5 ‘i ise 16-20 yıllık 

kıdemlere sahiptir denebilir. 

Tablo-2: Okul öncesi öğretmenlerinin etkinlik planlama düzeyleri 

ETKİNLİK PLANLAMA 

K
es

in
lik

le
 

K
at

ılı
yo

ru
m

 

K
at

ılı
yo

ru
m

 

K
ıs

m
en

 

ka
tıl

ıy
or

um
 

K
at

ılm
ıy

or
um

 

K
es

in
lik

le
 

K
at

ılm
ıy

or
um

 

f % f % f % f % f % 

1. Etkinlik planını öğrenci merkezli 

hazırlarım 
22 23,2 43 43,2 23 23,2 7 7,4 - - 

2. Bireysel farklılıkları dikkate alırım 11 11,6 60 63,2 21 22,1 3 3,2 - - 

3. Etkinlik planında amaç ve 38 40,0 51 53,7 6 6,3 - - - - 
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kazanımları belirtirim 

4. Planda fen ve matematik 

etkinliklerinin amacına uygun 

yöntem ve tekniklere yer veririm 

26 27,4 43 45,3 26 27,4 - - - - 

5. Etkinlik planında kullanılacak 

kaynak ve materyalleri belirtirim 
17 17,9 64 67,4 8 8,4 6 6,3 - - 

6. Etkinlik planında yapılacak projeleri 

belirtirim 
9 9,5 45 47,4 34 35,8 7 7,4 - - 

7. Etkinlik planında izleme ve 

değerlendirme yöntemlerini 

belirtirim 

16 16,8 50 52,6 18 18,9 11 11,6 - - 

 

Tablo 2 incelendiğinde; okul öncesi öğretmenlerinin %66,4’ü etkinlik planlarını öğrenci 

merkezli hazırladıklarını belirtirken, bireysel farklılıkları dikkate alırım diyen öğretmenler %74,8 

düzeyindedir. Etkinlik planında amaç ve kazanımları belirtmede öğretmenlerin büyük çoğunluğunun 

(%93,7) zorluk çekmedikleri görülmektedir. Yani okul öncesi öğretmenleri etkinlik planlamada 

zorlanmadıklarını belirtmişlerdir. En çok sıkıntı çektikleri konu ise etkinlik planında izleme ve 

değerlendirme yöntemlerini belirtmede görülmektedir. 

Tablo-3: Okul öncesi öğretmenlerinin etkinliklerde kullanılan araç-gereç ve materyalleri hazırlama 

düzeyleri 

ARAÇ-GEREÇ MATERYAL 

HAZIRLAMA 

K
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le
 

K
at

ılı
yo

ru
m

 

K
at

ılı
yo

ru
m

 

K
ıs

m
en

 

ka
tıl

ıy
or

um
 

K
at

ılm
ıy

or
um

 

K
es

in
lik

le
 

K
at

ılm
ıy

or
um

 

f % f % f % f % f % 

8. Etkinlik materyallerini hazırlarken 

ve seçerken bireysel farklılıkları 

dikkate alırım 

10 10,5 31 32,6 37 38,9 17 17,9 - - 

9. Etkinliklerde bilgisayar ve diğer 

teknolojik araçlardan yararlanırım 
29 30,5 61 64,2 5 5,3 - - - - 

10. Materyalleri hazırlarken öğrenci 

görüşlerini alırım 
10 10,5 28 29,5 33 34,7 24 25,3 - - 

11. Hazırlanan materyalin kullanışlı ve 

ekonomik olmasına dikkat ederim. 
30 31,6 45 47,4 17 17,9 3 3,2 - - 
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12. Hazırlanan materyalin öğrenilecek 

içeriğe uygun olmasına dikkat 

ederim. 

28 29,5 49 51,6 18 18,9 - - - - 

13. Materyal hazırlarken çevre 

olanaklarından yararlanırım. 
30 31,6 43 45,3 22 23,2 - - - - 

14. Materyal hazırlarken çocukların 

günlük yaşamlarından örneklere 

yer veririm. 

40 42,1 49 51,6 6 6,3 - - - - 

 

Tablo 3’e baktığımızda ise, okulöncesi öğretmenlerinin fen-doğa ve matematik etkinliklerinde 

kullanılacak materyalleri hazırlarken ve seçerken bireysel farklılıkları dikkate alma konusunda ve 

materyal hazırlarken öğrenci görüşlerini alma konusunda %40,0 ile zorlandıkları görülmektedir. 

Bilgisayar ve diğer teknolojik araçlardan yararlanma yüzdesinin ise 94,7 ile oldukça yüksek olduğu 

görülmektedir. Okul öncesi öğretmenlerinin etkinlik materyallerini hazırlarken çocukların günlük 

yaşamlarından örnekler vermede de etkili oldukları görülmektedir(%93,7). Elde edilen bulgulara 

dayanarak, Çanakkale ilindeki, okul öncesi öğretmenlerinin araç-gereç ve materyal hazırlamada 

oldukça başarılı oldukları söylenebilir. 

Tablo-4: Okul öncesi öğretmenlerinin öğrenme-öğretme ortamlarını düzenleme düzeyleri 

 

ÖĞRENME-ÖĞRETME 

ORTAMLARINI DÜZENLEME 
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f % f % f % f % f % 

15. Etkinlikleri düzenlerken öğrencilerin 

hazır bulunuşluk durumlarını dikkate 

alırım 

22 23,2 57 60,0 13 13,7 3 3,2 - - 

16. Öğrenme ortamlarını etkinlik türüne 

göre düzenlerim 
17 17,9 41 43,2 23 24,2 14 14,7 - - 

17. Öğrenme ortamının fiziksel 

koşullarını öğrenmeyi destekleyecek 

biçimde düzenlerim 

15 15,8 54 56,8 26 27,4 - - - - 

18. Öğrenme ortamını düzenlerken araç 

ve gereçlerin özelliklerini dikkate 

alırım 

17 17,9 47 49,5 27 28,4 4 4,2 - - 
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19. Araç ve gereçlerin güvenli bir 

biçimde kullanımı için önlemler 

alırım 

28 29,5 46 48,4 18 18,9 3 3,2 - - 

20. Ortamın temizlik, ısı ve ışık yönünde 

uygun olması için gerekli önlemler 

almakta zorlanırım 

16 16,8 40 42,1 28 29,5 11 11,6 - - 

21. Teknoloji kaynaklarının etkili 

kullanımında model olurum ve 

bunları öğretirim 

25 26,3 54 56,8 10 10,5 6 6,3 - - 

22. Öğrenme ortamını öğrencilerin 

estetik duyarlılığını olumlu yönde 

etkileyecek biçimde düzenlerim 

11 11,6 32 33,7 36 37,9 16 16,8 - - 

 

Tablo 4’de, okul öncesi öğretmenlerinin fen-doğa ve matematik etkinlikleri sırasında 

öğrenme-öğretme ortamlarını düzenlemede genel olarak zorlanmadıkları görülmektedir. 

Öğretmenlerinin en çok %45,3’lük yüzde ile öğrenme ortamını, öğrencilerin estetik duyarlılığını 

olumlu yönde etkileyecek biçimde düzenlemede zorlandıkları söylenebilir. Etkinlikleri düzenlerken 

öğrencilerin hazır bulunuşluklarını dikkate alma %83,2 ve teknoloji kaynaklarının etkili kullanımında 

model olma-öğretme (%83,1) konularında rahat oldukları söylenebilir. 

Tablo-5: Okul öncesi öğretmenlerinin bireysel farklılıklara göre ortamlarını düzenleme 

düzeyleri 

BİREYSEL FARKLILIKLARA 

GÖRE ORTAMLARINI 

DÜZENLEME 
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f % f % f % f % f % 

23. Fen ve matematik etkinliklerini 

öğrenci ihtiyaçlarına göre düzenlerim 
8 8,4 54 56,8 26 27,4 7 7,4 - - 

24. Öğrencilerin gelişimini izlemek 

amacıyla kayıtlar tutarım 
22 23,2 52 54,7 18 18,9 3 3,2 - - 

25. Öğretim yöntemini belirlerken 

bireysel farklılıkları dikkate alırım 
11 11,6 51 53,7 30 31,6 3 3,2 - - 

26. Özel sorunları ve ilgili yasal 

dayanakları dikkate alırım 
28 29,5 50 52,6 14 14,7 3 3,2 - - 
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27. Bireysel öğrenme etkinlikleri 

düzenlerim 
7 7,4 29 30,5 41 43,2 18 18,9 - - 

28. Bireysel etkinlikleri dikkate alarak 

ölçme ve değerlendirme 

yaklaşımlarını çeşitlendiririm 

10 10,5 44 46,3 31 32,6 10 10,5 - - 

29. Öğrenci merkezli stratejileri 

destekleyen teknolojiler kullanırım 
11 11,6 48 50,5 31 32,6 5 5,3 - - 

 

Tablo 5 için, okul öncesi öğretmenlerinin fen-doğa ve matematik etkinliklerinde bireysel 

farklılıklara göre öğrenme-öğretme ortamlarını düzenlemede genel olarak zorlanmadıkları 

söylenebilir. Öğretmenlerin daha çok, öğrencilerin özel sorunlarını ve ilgili yasal dayanakları dikkate 

almada (%82,1) özen gösterdikleri görülmektedir. Okul öncesi öğretmenleri, en çok bireysel öğrenme 

etkinliklerini planlama konusunda zorluk yaşadıklarını belirtmişlerdir(%62,1). Okul öncesi 

öğretmenlerinin, öğrencilerin gelişimini izlemek amacıyla kayıtlar tutmaya da oldukça önem verdikleri 

görülmektedir. 

 

Tablo-6:Okul öncesi öğretmenlerinin zamanı etkili yönetme düzeyleri 

 

ETKİNLİ ZAMAN YÖNETİMİ 
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30. Zamanı etkin kullanacak şekilde 

dersi planlarım 
14 14,7 33 34,7 33 34,7 15 15,8 - - 

31. Öğretme-öğrenme sürecinde 

zamanı etkin kullanırım 
16 16,8 44 46,3 30 31,6 5 5,3 - - 

32. Derste kullanacağım araç-

gereçleri önceden hazırlayıp 

düzenli tutarım 

26 27,4 49 51,6 15 15,8 5 5,3 - - 

33. Her zaman planlı ve düzenli 

olarak hazırlanıp etkinliklere 

başlarım 

14 14,7 49 51,6 32 33,7 - - - - 

34. Etkinliklerde ne yapmak 

istediğimi bilip çaba harcar ve 

amacım doğrultusunda dersleri 

32 33,7 54 56,8 6 6,3 3 3,2 - - 
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işlerim 

35. Etkinlikler içinde neye ulaşmak 

istiyorsam öncelikle çabamı o iş 

üzerinde yoğunlaştırırım 

22 23,2 49 51,6 21 22,1 3 3,2 - - 

36. Etkinliğe uygun araç-gereç 

kullanarak, daha çok işi daha kısa 

zamanda yaparım 

12 12,6 30 40,0 35 36,8 10 10,5 - - 

37. Etkinliği saatlere takılmadan, 

kendiliğinden ve beklenmedik 

fırsatlara yol açacak biçimde 

doğal olarak işlerim 

21 22,1 52 54,7 19 20,0 3 3,2 - - 

 

Tablo 6 incelendiğinde; okulöncesi öğretmenlerinin fen-doğa ve matematik etkinlikleri 

sırasında en çok zamanı etkin kullanacak şekilde dersi planlama konusunda zorlandıkları 

görünmektedir(%36,9). Etkinliklerde ne yapmak istediklerini bilip çaba harcamaları ve amaçları 

doğrultusunda dersleri işlemeleri büyük çoğunluğun (%90,5) gerçekleştirmede zorlanmadığı bir durum 

olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Tablo-7:Okul öncesi öğretmenlerinin fen-matematik ve doğa etkinliklerinde davranış yönetimini 

gerçekleştirme düzeyleri 

DAVRANIŞ YÖNETİMİ 
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38. Öğrencilere yapıcı, açıklayıcı ve 

geliştirici geri bildirimler veririm 
25 26,3 64 67,4 6 6,3 - - - - 

39. Öğrencilere isimleriyle hitap ederim 44 46,3 48 50,5 3 3,2 - - - - 

40. Öğrencilerin başarılı yönlerini öne 

çıkarırım 
43 45,3 41 43,2 11 11,6 - - - - 

41. Davranış yönteminde bireysel 

farklılıkları dikkate alırım 
14 14,7 41 43,2 26 27,4 14 14,7 - - 

42. Öğrencilerin kendilerini güven içinde 

hissetmelerini sağlayacak ortam 

oluştururum 

26 27,4 41 43,2 26 27,4 2 2,1 - - 
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43. Sınıf kurallarını öğrencilerle birlikte 

belirlerim 
23 24,2 38 40,0 32 33,7 2 2,1 - - 

44. Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini 

yönetebilmelerinde rehberlik ederim 
33 34,7 37 38,9 17 17,9 8 8,4 - - 

45. Öğrencilerin kendilerini güdülemeyi 

öğrenmeleri için olanak sağlarım 
14 14,7 42 44,2 29 30,5 10 10,5 - - 

46. Öğrencilerin öz denetim becerilerini 

geliştirmesine rehberlik ederim 
30 31,6 43 45,3 22 23,2 - - - - 

47. Öğrencilerin kendilerini güdülemeyi 

öğrenmeleri için olanak sağlarım 
7 7,4 27 28,4 50 52,6 11 11,6 - - 

48. Öğrencilerin öz denetim becerilerini 

geliştirmesine rehberlik ederim 
25 26,3 50 52,6 20 21,1 - - - - 

 

Tablo 7’ de; okul öncesi öğretmenlerinin en çok fen-doğa ve matematik etkinlikleri sırasında 

davranış yönetimi konusunda öğrencilerin kendilerini güdülemeyi öğrenmeleri için olanak sağlama 

konusunda zorlandıkları görülmektedir(%64,2). Öğrencilere isimleriyle hitap etme ve yapıcı-

açıklayıcı-geliştirici geri bildirimler verme konusunda zorlanmadıkları görülmektedir(%93,7). 

Öğrencilerin öz denetim becerilerini geliştirmesine rehberlik etmede de problem yaşadıkları 

görülmemektedir (78,9). 

Tablo-8: Okul Öncesi Öğretmenlerinin Fen-Doğa ve Matematik Etkinliklerindeki Zorlanma 

Düzeylerinin Aritmetik Ortalaması 

 𝒙� Ss 

Davranış Yönetimi 3,9502 (Katılıyorum) ,39909 

Araç-Gereç Materyal Hazırlama 3,9265 (Katılıyorum) ,43304 

Etkinlik Planlama 3,9023 (Katılıyorum) ,38438 

Etkili Zaman Yönetimi 3,8395 (Katılıyorum) ,41923 

Öğrenme-Öğretme Ortamlarını 

Düzenleme 
3,8105 (Katılıyorum) ,38887 

Bireysel Farklılıklara göre 

Öğretimi Çeşitlendirme 
3,7113 (Katılıyorum) ,47835 

 

Tablo8 incelendiğinde; Okul öncesi öğretmenlerinin fen-doğa ve matematik etkinliklerini 

hazırlarken karşılaştıkları güçlüklere yönelik birbirlerine yakın cevaplar verdikleri görülmektedir. 

Okul öncesi öğretmenlerinin en çok bireysel farklılıklara göre öğretimi çeşitlendirme konusunda 
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zorlandıkları söylenebilir ve bu konudaki cevaplar yine öğretmenlerin görüşlerine göre farklılık 

göstermektedir. Davranış yönetimi konusunda ise en az zorlandıkları ve etkinlik planlama konusunda 

öğretmenlerin birbirlerine yakın cevap verdikleri görülmektedir. 

Tablo-9:Okul öncesi öğretmenlerinin mesleki kıdemleri ile fen-matematik etkinlikleri düzenleme 

gerçekleştirme çabalarındaki zorlanma düzeyleri arasındaki farklılıkların sonuçları 

 
Kareler 

Toplamı 
Ss 

Kareler 

Ortalaması 
F p 

Anlamlı 

fark 

Gruplar arası 1,165 4 ,291 

4,004 ,005 

0-5 ile 11-

15 

11-15 ile 

16-20 

Gruplar içi 6,548 90 ,073 

TOPLAM 7,713 94  

 

Tablo 9’de görüldüğü gibi, okulöncesi öğretmenlerinin mesleki kıdemleri ile fen-doğa 

ve matematik etkinliklerini düzenleme ve gerçekleştirme çabalarında zorlanma düzeyleri 

arasında anlamlı bir fark olduğu görülmektedir.  F(2,90)=4,004, p< ,05. Başka bir ifadeyle, 

okul öncesi öğretmenlerinin mesleki kıdemleri ile fen-doğa ve matematik etkinliklerini 

gerçekleştirme çabalarına bağlı olarak anlamlı bir şekilde değişmektedir. Birimler arası 

farklılıkların hangi gruplar arasında olduğunu anlamak amacıyla yapılan Tukey testinin 

sonuçlarına göre, 0-5 yıl ( 𝒙�=3,92, sf ,3080) ve 11-15 yıl ( 𝒙�=3,70, Ss ,0815) mesleki kıdem 

arasında 0-5 yıl lehine daha olumlu olduğu belirlenmiştir, 16-20 yıl (𝒙�=4,11 ,Ss .5212) ve 11-

15 yıl arasında da 16-20 yıl lehine daha olumlu olduğu gözlenmiştir. Elde edilen bulguya göre 

okul öncesi öğretmenlerinin fen-doğa ve matematik etkinliklerini gerçekleştirme düzeyleri 

bakımından mesleki kıdemin önemli bir değişken olduğu söylenebilir. Okul öncesi 

öğretmenleri etkinlikleri planlamada, araç-gereç ve materyalleri hazırlamada, bireysel 

farklılıklara göre öğretimi çeşitlendirmede, zamanı etkili kullanmada ve davranışı yönetmede 

mesleki kıdem etkilidir. 

Tablo-10:Okul öncesi öğretmenlerinin mezun oldukları okul türü ile fen-matematik etkinlikleri 

düzenleme gerçekleştirme çabalarındaki zorlanma düzeyleri arasındaki farklılıkların sonuçları 

 Kareler 

Toplamı 
Ss 

Kareler 

Ortalaması 
F p 

Anlamlı 

fark 

Gruplar arası 1,485 2 ,743 
10,969 ,000 

Diğer; 

Lisansüstü Gruplar içi 6,228 92 ,068 
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TOPLAM 7,713 94  
Diğer; 

Önlisans 

 

Tablo 10’da görüldüğü gibi, okul öncesi öğretmenlerinin mezun oldukları okul türü ile fen-

doğa ve matematik etkinliklerini düzenleme ve gerçekleştirme çabalarında zorlanma düzeyleri 

arasında anlamlı bir fark olduğu görülmektedir. F(7,43)=10,969, p < .05. Başka bir ifadeyle, okul 

öncesi öğretmenlerinin mezun oldukları okul türü ile fen-doğa ve matematik etkinliklerini 

gerçekleştirme çabalarına bağlı olarak anlamlı bir şekilde değişmektedir. Birimler arası farklılıkların 

hangi gruplar arasında olduğunu anlamak amacıyla yapılan Tukey testinin sonuçlarına göre 

önlisans(�̅�=3,84, Ss=.13173)ve çocuk gelişimi (�̅�=4,56 Ss=,01203) mezun olunan okul türü arasında 

eğitim enstitüsü lehine daha olumlu olduğu belirlenmiştir. Eğitim enstitüsü ve lisansüstü (�̅�=3,84 Ss= 

.27124) arasında da lisansüstü lehine daha olumlu olduğu gözlenmiştir. Elde edilen bulguya göre okul 

öncesi öğretmenlerinin fen-doğa ve matematik etkinliklerini gerçekleştirme düzeyleri bakımından 

mezun olduğu okul türünün önemli bir değişken olduğu söylenebilir. Okul öncesi öğretmeninin fen-

doğa ve matematik etkinliklerinin her aşamasında mezun olduğu okul türünün etkileri görülmektedir. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Okul öncesi öğretmenlerinin fen-doğa ve matematik etkinliklerini düzenleme ve 

gerçekleştirme çabalarında zorlanma düzeylerinin belirlenmesinin amaçlandığı bu çalışmada, elde 

edilen bulgulara dayalı olarak şu sonuçlara ulaşılmıştır. 

• Okul öncesi öğretmenleri fen-doğa ve matematik etkinliklerini planlamada çok sorun 

yaşamamaktadırlar. 

• Okul öncesi öğretmenleri fen-doğa ve matematik etkinliklerini planlamada amaç ve 

kazanımları belirtmede zorluk çekmemektedirler. 

• Okul öncesi öğretmenlerinin fen-doğa ve matematik etkinliklerinde kullanılacak 

materyalleri hazırlarken ve seçerken bireysel farklılıkları ve öğrenci görüşlerini 

dikkate alma konusunda zorlanmaktadırlar. 

• Fen-doğa ve matematik etkinlikleri sırasında öğretmenlerin teknolojik araçlardan 

yararlanma ve çocukların günlük yaşamlarından örnekler vermede 

zorlanmamaktadırlar. 

• Fen-doğa ve matematik etkinlikleri için oluşturulan öğrenme-öğretme ortamlarını 

hazırlamada öğretmenler en çok çocukların ortamı çocukların estetik duyarlılığını 

olumlu yönde etkileyecek biçimde düzenlemede zorlanmaktadırlar. 

• Okul öncesi öğretmenleri, öğrencilerin hazır bulunuşluklarını dikkate almada ve 

teknolojik kaynakların kullanımında model olma konusuna özen göstermektedirler. 
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• Okul öncesi öğretmenleri, bireysel farklılıklara göre ortamları düzenleme konusunda, 

öğrencilerin özel sorunlarını ve ilgili yasal dayanakları dikkate almaktadırlar.  

• Öğretim yöntemini belirlerken bireysel farklılıkları dikkate almada zorlanmaktadırlar. 

• Okul öncesi öğretmenleri, fen-doğa ve matematik etkinlikleri sırasında amaçlarına 

uygun hareket etmede zorlanmamaktadırlar ancak zamanı etkin kullanacak şekilde 

dersi planlama konusunda zorlandıkları görülmektedir. 

• Okul öncesi öğretmenleri, öğrencilere kendilerini güdülemeyi öğrenmeleri için, olanak 

sağlamada zorlanmaktadırlar. 

 

Öneriler 

 

Okul öncesi öğretmenlerinin, fen-doğa ve matematik etkinliklerini düzenleme ve 

gerçekleştirme çabalarında, fen-doğa ve matematik etkinliklerinin tüm alanlarında zorlanma 

düzeylerinin çok yüksek olmadığı görülmektedir. Okul öncesi öğretmenlerinin en çok bireysel 

farklılıkları ve öğrenci görüşlerini dikkate alma konusunda desteğe ihtiyaçları olduğu görülmektedir. 

Bu nedenle okul öncesi öğretmenlerine, yenilenen okul öncesi programının dayandığı öğrenme 

yaklaşımı da dikkate alınarak; fen-doğa ve matematik etkinliklerinin planlanması, öğretim 

materyallerinin hazırlanması, öğrenme ortamlarının düzenlemesi, öğretimin çeşitlendirilmesi, zamanın 

etkin kullanılması ve davranış yönetimi gibi fen-doğa ve matematik etkinlikleri alanlarında yerel ve 

merkezi düzeylerde çeşitli hizmet içi eğitim programları düzenlenmelidir. Düzenlenecek hizmet içi 

programlara formal bir özellik kazandırılmalı ve öğretmenlerin bu tür programlara katılımı 

sağlanmalıdır. Programa katılan ve başarılı olan öğretmenlere akademik karşılığı verilmelidir. 
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